
ZANDVOORTSE 
COURANT . 

Voor u ligt de vernieuwde 
Zandvoortse Courant. Vanaf 
deze week zal de gemeentelijke 
blokadvertentie op een vaste 
plek gepubliceerd worden: 
pagina 23. Daarnaast zal de 
achterpagina verzorgd worden 
door de gemeentelijke commu
nicatieafdeling. Deze pagina 
krijgt ook een eigen naam: 
Gemeente Zandvoort Nieuws 
en zal ingaan op zaken die in 
de blokadvertentie om wat 
meer uitleg vrágen. 

Een andere wezenlijke verande
ring is de jàngerenpagina. Twee 
jeugdigen journalisten zullen 
deze gaan vullen met nieuws 
dat voor jeug d tot ca. 26 jaar 
belangrijk is of kan zijn . Wat u 
niet meer aan zult treffen is de 
ru briek Etenswaard igheden, 
echter d~ horeca zal ruim aan
dacht blijven houden. Voortnal 
de wijnrubriek nog maar e'ens 
in de maand gepubliceerd wor
den. We hopen door deze ver
anderingen een nog groter 
lezersrubriek aan onste binden. 

DEMAN~ 

Nieuwjaarsduik bij Take Five 

'Ze waren wel weer heel 
snel terug uit het water. 

Zo koud was het toch niet?' 

Ook in Zandvoort w~rd tijdens oudejaarsnacht veel de lucht in ges.choten. 

Het team van de Zandvoortse 
Courant is dan ook, met recht, 
trots op het product dat voor 
u ligt. Toen de eerste krant 
nieuwe stijl in februari aan u 
gepresenteerd werd, was dat 
team nog niet zo groot. In de 
loop van het afgelopen jaar is 
dat gegroeid naar bijna 20 

medewerkers! Tijdens de 
sneeuwjacht van afgelopen 
vrijdag is deze foto gemaa kt 
waarop zij , zo goed éJls alle
maal, te zien zijn. Bij dezen wil
len zij u een gelukkig en 
gezond Nieuwjaar wensen. 

Wat in deze editie ook opvalt, 
zijn de advertenties van de ' 
deel nemende ondernemers 
aan de ZandvoortPas. Op de 

. beide middenpagina's zullen 
zij naar de pasbezitters toe 
hun aanbiedingen en kortin
gen adverteren. Vanaf 1 janua
ri jongsleden kunt u gebru ik 
maken van de aantrekkelijke 
aanbiedingen en kortingen 
waar IJ, als ZandvoortPas bezit
ter, recht op heeft. Zoals u zult 
zien is het een groot scala van 

_ ondernemers die uw pas 
accepteren, zonder dat u iets 

extra's zult hoeven doen. Zorgt 
u er wel voor dat u uw 
ZandvoortPas altijd bij u hebt 
zodat u er optimaal van kunt ' 
profiteren! 

De pas is altijd te bestellen. 
Voor slechts €7,50 bent u de 
gelukkige bezitter hiervan. De 
pas brengt nog meer \lt)orde-

len met zich mee. Omdat het 
een initiatief is van de 
Zandvoortse Courant, kunt u 
een gratis Zandkorrel (mini 
advertentie) laten zetten. 
Tevens krijgt u een mooie 
boodschappentas met het 
logo van de ZandvoortPas erop. 
Passen zijn te bestellen via de 
bon op pagina 10. 

De medewerkers van deZandvoortse Courant 
wensen u een heel mooi jaar in ons geliefde dorp! (foto: OvM Fotografie) 

Makelaars O.G. 

CENSE I " : 
u 1 LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! 

Automobielen Zandvoort 

"olIM"""","':!,.. 
Max PLanckstraat 48 ' 023 · 5730519 

www.trade·ard.nl 

DE BESTE 
WENSEN 

VOOR 200611 
Kerkstraat 34-36 

2042 JC Zandvoort 
Tel. 023 - 57 12 466 

Kerstbomen 
verbranding 
De traditionele kerstbomenver
branding zal dit jaar op woens
dag 11 januari aanstaande 
plaatsvinden. De bomen kun
nen 's middags aangeboden 
worden bij de remise aan de 
Kamerling Onnesstraat en bij 
de Rotonde. 

Vorigjaar werd de verbranding 
pp het allerlaatste moment 
afgeblazen door een zeer ster
ke, aan landige wind die opstak. 
Daardoor werd het te gevaar
lijk. De kerstbomen kunnen 
woensdag 11 januari tussen 
13-00 uur en 16.00 uur ingele
verd worden op het terrein 
naast het Casi no aa n de 
Strandweg (op de Rotonde) of 
bij de rem ise aa n de 
Kamerlingh Onn~sstraat . Elke 
ingeleverde boom levert 9 0,25 , 

en een lot op. Onder de uitge
geven loten, verloot de ' 
gemeente 20 cadeaubonnen 
van ieder 



Zij die ons liefhebben, ' zullen .ons nooit verlaten 
Een lief, klein, oprecht mens is heengegaan 

In de prille nieuwjaarsnacht van 2006 
is vred ig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma, overgrootmoeder en zus 

Lilian Catharina Johanna Boddé-Buurman 

- Lili -

22 oktober 1913 
Amsterdam . 

I januari 2006 
Zandvoort 

Zij was positief en opgewekt en zo zu llen wij haar 
ons altijd blijven herinneren. Wij zijn haar erg 
dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend. 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zus. 

Mama blijft in het Huis in de Duinen, alwaar geen bezoe,k. 
De afsche idsbijeenkomst vindt plaats in Crematorium 
Westerveld op vrijdag 6 januari 2006 te Driehuis om 
15.15 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. 

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij 
heeft ondervonden van alle medewerkers van 

het Huis in de Duinen. 

In het Huis in de Duinen, Heijermansweg 73 te Zandvoort 
is gelegenheid tot het tekenen van een condoléance register. 
Correspondentieadres: Sylvia Rademakers-Boddé, Frans 

Halslaan 6, 394 1 CR Doorn 

Bedroefd geven wij u kennis dat onze lieve zorgzame 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is overleden 

op de respectabele leeftijd van 95 jaar. 

Fem van Leenders - Speek 
weduwe van Henk van Leenders 

een bijzondere vrouw, "een moeder voor velen" , 
is van ons heengegaan. 

Dedemsvaart 
13 februari 1910 

Geert en Ineke 
Caroline, Roei, Ilja 
Joost, Mariëlle, 
Kaat, Suus 

Alie en Pieter 

Zandvoort 
31 december 2005 

Gen'it en Marja 
Manon, Alexander, 
Sven, Maarten , 
Saskia,Isa 

Margreet en Kees 

Correspondentieadres: 
G.J. van Leenders 
Oosterhaven 46 

167 1 AC Medemblik 

Onze moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan 
de Tollenstraat te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

De crematiep lechtigheid zal plaatsvinden 
donderdag 5 januari in het crematorium Westerveld, 

Duin en Kruidbergweg 2-6 te Driehuis. 
Tijd van samenkomst 14 . I 5 uur aldaar. 

Na de plechtighe id is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium. 

HUISARTSENPOST ZANDVOORT 

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts 
buiten de reguliere werktijden. 

Van maandag tot vrijdag: 
17.00 uur tot 08.00 uur. 

Weekenden 24-uurs dienst: 
van vrijdags 17.00 uur tot maandags 08.00 ·uur. 

Oid soldiers never die, 
they just fade away 

Met droefheid doch dankbaar dat wij bijna 56 jaar 
samen waren geef ik kennis van het overlijden van 

mijn man, vader, grootvader, overgrootvader 

Arthur Rowland Todd 
Ji~ 

28 september 1920 
Barrington Borough USA 

I j anuari 2006 
Zandvoort 

Janny Todd - Balledux 

De Zil k Jannika Bindels-Todd 
Dirk Bindels 

Nijkerk Roland Todd 
Gerda Todd-van Dunschoten 

Hamm (D) John Todd 
Gunhild Todd-Stockem 

Zandvoort Alice Todd 

klein en achterkleinkinderen 

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 5 januari 2006 van 19.00 tot 20.00 uur in 
'''t Huis in de Duinen", Herman Heijermansweg 73 

2042 XE te Zandvoort 
, 

De ter aarde bestelling zal plaatsvinden op 
vrijdag 6 januari 2006 om 10.30 uur op de algemene 

begraafplaats te Zandvoort 
Tollenstraat 67, 304 I PR Zandvoort ' 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de au la 
van de begraafplaats 

BURGERLIJKE STAND 

24 december 2005 - 30 december 2005 

Geboren: 
Wouter, zoon van: Porton, Sjoerd Jan en: Chen, Li. 

Overleden: 
van den Akker, Johannes Corne lis Maria, 
oud 55 jaar. 
Otten geb. van der Smeede, Grita Johanna, 
oud 83 j aar. 
Schuiten geb. Wiegand, Hendrika Wilhelmina, 
oud 83 jaar. 

Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 
Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 1682 

Meer informatie? 
Bel ons gerurt. 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 8 JANUARI 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis 

Gereformeerde Kerk, Ju/ianaweg 
10.00 uur mW.J.P. den Heeten-Bouma uit Hoofddorp 

Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan?, Aerdenhout 
10.00 uur mw. dS. J. van Werkhoven uit Aerdenhout 

RK Parochie St. Agatha, Crote ,Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur de heer J. Wesseling 

WATERSTANDEN 

'~r BOUDEWUN'S VISSERVICE 
~ - .;:;, www.boudewijnsvisservice.nl 

06 - 12204845 

Januari Hoog Laag Laag Hoog 
water water water water 

&Lo 5 ""'$P4~j- _ Q:il.JS 19~,,51igb 
VR 6 0324 • 0809 1555 2034 
ZA 7 0425 09Ó5 1654 2146-
Zo 8 0600 1006 1816 2244 

tNJ.ti 9 " 0,244 M l.lQ,,?l Ei -19Q~ ]~&_.J;iJ 
=,il;~" . ::>:. 

DI 10 0000 0800 1214 2020 
Wo 11 0105 0~3:_1326 2134 
Do 12 0205 1000 1425 2256 

" COLOFON 

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

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecou rant.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
'09.30 - 16.00 uur. 
Overige dagen op afspraa k. 

Advertentie acquisitie: 
Letty van den 
Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 297 83 
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl 
advert~nties@ . 
zandvoortsecourant.n I 

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

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

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

Dr.uk: 
Boesenkooi Krantendruk B.V. 
Castricummerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 

Verspreiding: 
Verspreid Net B.\I, 
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 -18.00 uur 
~3 - 5716 105 of 
06 -12136136 

Uitgever: 
v.oj Zandvoort Press 

Oplage: 
9.250 exemplaren 

Internet 
www.zandvoortsecourant nl 

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 



Nieuwjaarsrede tijdens receptie op Raadhuis. 
Burgemeester wil meer jongeren in gemeentepolitiek! 

mede ten gevolge van de' door 
mij gemaakte bestuurlijke kant
tekeningen de nodige voorzich
tige discussies worden gevoerd. 
De gedachten over een wense
lijke bestuurskrachtvisie dalen 
breder neer en langzamerhand 
groeit het besef dat kritisch kij
ken naar de eigen competenties, 
naar de eigen lokale mogelijk
heden en kansen in een breder 
verband niet beangstigend of 
bedreigend hoeven te zijn . Het 
blijft mijn overtuiging dat 
gemeenten in onze regio mét de 
provincie gezamenlijk de gele
genheid moeten willen nemen 
om de gevolgen van regionale 
en landelijke ontwikkelingen in 
ruimere zin onder de loep te 
nemen", besloot Zandvoorts 
eerste burger zijn betoog aan 
het begin van 2006. 

Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie riep burgemeester 
Rob van der Heijden maandagavond jongeren op actief te 
gaan deelnemen aan de gerneentepolitiek. Ook wees hij de 
aanwezigeOé>P het belang van de Middenboulevard voor de 
toekomstige ontwikkeling van Zandvoort. Aan het slot van 
zijn betoog ging hij even als vorig jaar in op de noodzakelijke 

. samenwerking tussen gemeenten in onze regio. 
~_ ;.m.:; , • 

Verkiezingen 
"Ondanks het feit dat er in de 
Zandvoortse situatie politieke 
partijen zijn die jongeren op de 
kieslijst plaatsen, is dit bepaald 
nog geen algemeen beeld , 
Jongeren verdienen kansen om 
zich warm te lopen. Hun menin
gen en ideeën te uiten, maar 
ook beginnersfouten te maken 
en zo de basis te leggen voor ' 
een nieuwe generatie politici, die 
de tekenen des tijds verstaat. Ik 
hoop dat de 588 18-22 jarigen 
in Zandvoort, in de weg naar de 
stembus voor het eerst weten 
te vinden. Wij zijn zoekende 
naar effectieve wegen om deze 
doelgroep aan te sporen vooral 
hun stem te laten horen. Zij zuI
len binnenkort van mij horen", 
liet de burgemeester de jonge 
inwoners die op 7 maart voor 
het eerste naar de stembus 
gaan weten. Voorts merkte Van 
der Heijden over de komende 
verkiezingen op: ''Lokale politiek 
als instrument voor lokale 
beleidsvormingsprocessen staat 
niet in hoog aanzien. Behalve 
voor fijnproevers is het dualesteI
stel nog onvoldoende in staat ge
bleken om het gat tussen kiezers 
en gekozenen te dichten. Burgers 
houden afstand van de lokale 
politiek tenzij, een eigen belang 
een rol speelt. Democratie gedijt 
in hoge mate als er sprake is van 

een breed gedragen belangstel
ling voor hetgeen zich afspeelt 

. in een samenleving, waardoor 
de kwaliteit van die samen~ 

leving als woon - en leefomge
ving de nodige impulsen krijgt." 

Middenboulevard 
Volgens Van der Heijden heeft de 
gemeenteraard in het voorbije 
jaar een wezenlijk belangwek
kend besluit g~nomen met 
betrekking tot de fysieke 
infrastructuur van Zandvoort. 
"Het betreft een vol led ige 
revitalisatie van het Midden
boulevardg'ebied. De raad en het 
college hebben de bestuurlijke 
en politieke moed gehad om na 
zoveel jaren een zo noodzake
lijke nieuwe stap te zetten in de 
ontwikkeling van de badplaats. 
Deze stap maakt deel uit van 
een proces dat uiteindelijk een 
groot aantal jaren, weliswaar 
in gedeelten, in beslag zal gaan 
nemen naar dat de woon- en 
badplaats Zandvoort een nieu
we dynamiek zal gaan geven. Ik 
zie deze ontwikkeling als één 
va n de meest essentiële en 
noodzakelijke stappen in de 
nationale en internationale 
positie van Zandvoort en der
halve van de Nederlandse kust", 

NIEUWJAARSRECEPT'IES 

hield Van der Heijden de vele 
aanwezigen in de raadzaal voor. 

RegiQ 
"Vorig jaar heb ik mij enkele 
analytische opmerkingen ver
gundovervormen vari samen
werking in Zuid-Kennemerl,and. 
We zijn nu een jaar verder en 
ik bemerk dat in onze regio, 

Zandvoorter van het jaar 2005 
Zandvoort stemt massaal voor de Zandvoorter van het Jaar 
2005. Zowel per email als per bon zijn al vele stemmen uitge
bracht. U kunt nog tot '5 januari uw stem uitbrengen op een 
van de genomineerden. 

De genomineerden in 
alfa betische volgorde: 

• Victor Bol: Strandactief 
• Ger Cense: Initiatiefnemer 

van het Zandvoortse straat
namenboek 

• Dick Duijves: Stuwende 
kracht achter de Zandvoortse 
oecumene 

• Hans Ernst: Directeur van 
Circuit Park Zandvoort 

• Wim Fischer: zorgt voor 
de samenhang tussen de 
Zandvoortse ondernemers 
en de diverse verenigingen ' 

• Elly Keur-Molenaar: Vrijwillig
ster Rode Kruis 

• Martine Joustra en Ankie 
Miezenbeek: Stichting Zand
voorte Vierdaagse 

• Klaas Koper: Landskampioen 
Dorpsom roeper 

• Harry Lemmens: Stichting 
Viering Nationale feestdagen 

• Thys Ockersen: Cineast, schrij
ver en initiatiefnemer van 
Simon van Collem filmclub 

• Peter Tromp: Stichting Classic 
Concerts 

• Ben Zonneveld: Shantykoren
festival en Week van de Zee 

Breng ook uw stem uit door een e-mail te sturen naar:jury@ 
zandvoortsecourant.nl met de vermelding van de naam van uw 
kandidaat, of door onderstaande bon in te leveren bij de redactie 
van de Zandvoortse Courant: Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 20 januari in het 
vernïeuwde Casino, zal de winnaar bekend gemaakt worden. 
r-----------------------------------------------~ 
: WIE WORDT ZANDVOORTERVAN HET JAAR? ' , , , 

. ' U Kunt als VIP gast bij de uitreiking aanwezig zijn. 
Onder alle inzenders worden 25 VIP plaatsen verloot. 

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2005 is: 

(0 ----------------------------
(0 --------------------------__ -
@ --~-----------------------
Naam en adres inzender: 

"c' ZANDVOORTSE 
.00JRANT 

Volgens mij ... 

... ben ik gek op tradities. Het 
is een stukje houvast in mijn 
haastig bestaan. Rond d~ 
feestdagen zijn d6tradities 
het sterkst aanwezig. Het 
begint al met Pasen, daar , 
horen eieren bij, ynet Kerst 
een""gevulde kalkoen en voo( 
mij hoort snert bij nieuwjaar. 
Sommige tradities verdwijnen 
zoals de njeuwja:;mscentjés 
die vroeger bij mijn ooms en 
tantes. op de schoorsteen
mantel op me lagen te wach
ten. Een ê'nkele traClitie zoals! 
de 'kérstöoomverbranding die ' 
verdwenen was yanwege 
milieu~gels, staat ~,eer hoog 
op de .. evenementeh I ijst. Het 
v.reugdevuur is traditiege
trouw nog wel bij de Rotonde. 
Waar0tÎl de vertróuwde loca
tie van de nieuwjaarsduik dit, 
jaar er aan moest geloven is 
onbekend. Het sp0\tieve festijl') 
dat jarêplang bij di' ~otondè 
plaats vond, was nu bij strand
pàviljoenTake Five.De onder

nerner~&!n h~t dp\p warei 
niet blij(11et de veranderinw 
Zij zagen het nieuV>t.iaarscentje 
hun neus voorbij gaan. 

-:f'-g 1<" 

Niet all~en de tradities tijdens 
de feestdagen hebben voor 
mij een vaste plek. Ook de 
gebruik~n rond Hèt. nieuwe 
jaar zijn herkenbaar. Als eerste 
de kerstversiering opruimen 
daarna de nieuwe. kalender 
2006 ophangen'tièn mijn' ' 
agenda 2005 vervangen. Laat 
ik meteen maar mijn vakantie 
plannen want vooj,dat je het , 
weet is alles volgeboekt. 
Trouwens? Zou het dit jaar 
lukken om mijn goede voor
nemens.te volbrengIiQ. Dieva.t:, 
2005 hêb ik niet gehaald want 
wat was het moeilijk om !'nee" 
te zeggen. Mijn voornemen 
voor 2006 is me ingèf1uiste-rd 
door de gemeente. Ik ga mee
doen met de fittest georga-

~!~~~~~d~;tQ~~k~~ 
Kijk en dat lijkt me echt iets 
voor mij. Het is weer eens 
wat~n~ers dan a~allen. E'if 
omdat ik nog steeds geen nee 
kan zeggen heb ik positief 
gereageerd. Ik ga dit keer 
voor e~n sportief'2è06. x 

N eiv K (!/y' !<.;rwtiVYlI 



WEEK 01 • 2006 

Jazz in Esplanada. Trompettist Ray Kaart met 

zangeres dochter Jolanda Kaart, begeleid door 

kwartet Adam SPOOR. Grand Café Esplanada, 

aanvang 16.30 uur, toegang is gratis 

8-1 Nieuwjaarsconcert door het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest o.I.v.Iman Soeteman. 

Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur, 

toegang is gratis. 

15-1 Jazz in Zandvoort: Joke Bruijs sings Peggy Lee. 

De Krocht, aanvang 20.00 uur. . 

30-1 Verkooptentoonstelling van textielkunstenaars. 

/

. t/m MOdern Art (tegenover Casino), gratis entree. ' .. 
4-2 Meer info via www.modernart-zandvoort.com 1 

ofTel: 5713420. 

5-1 Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the 

. Tenor Legacy, the music of Sonny Rollins and 

John Coltrane. De Krocht, aanvang 20.00 u. 

--l~ tI 

PVDA 
De PvdA 

Zandvoort-Bentveld 
/ 

wenst 
." s;- 4,~. 

de inll(oner$ '~an 
Zandvoort,en Bentveld 

. ~i:#,_ fu: < ~ '.< j 

f!. el!gezoll .. ·.d. jen. 
\ 'ft·· . ". '. ,. IV &4 f' 

·go.ed 2GO?6 . 
en eeri gemeenteraad 

en collége met 
een hoog PvdA gehalte 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng..groep.nl ' 

www.cn9ilroep.nl $-."..". ~tOO~ 

~.!V~.~ 
' ~4~ 
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;t6J~~ 
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Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
verzorgt Nieuwjaarsconcert 

Swin gfeesten op Gouwe Ouwe ~uziek in station Haarlem 

SwingSteesjun,'bekend van het rookvrij swingen elke 
vrijdagavond in Station Haarlem, start 7 januari 2006 

met Gouwe Ouwe swingfeesten, elke eerste en derde 
zaterdag van de maand. 

locatie: 
Station Haarlem, 
Wachtkamer, 
Perron 3a. 
Tijdstip: 

Zondag 8 januari aanstaande zal het Heemsteeds Philharmonich Orkest (HPhO) 
het Nieuwjaarsconcert van Classic Concerts verzorgen. Uitgevoerd worden onder ' 
andere de Symponie nr. 8 van Antonin Dvorák, het intermezzo uit de opera 
Cavelleria Rusticana van Piedro Mascagni en het adagio uit het ballet Spartacus 
van Aram Katchaturian. . 

Het 60 leden tellende 
Heemsteeds Philharmo
nisch Orkest staat sinds 
de oprichting in 1966 
onder de inspirerende lei
ding van dirigent Iman 
Soeteman. Gevorderde 
amateur-musici maken, 
samen met hun dirigent, 
van het HPhO een ensem
ble waarin enthousiasme 
samengaat met het stre
ven naar een hoog muzi
kaal niveau. De wekelijkse 
repetities kennen dan ook 
een professionele aanpak. 

Tot het jaar 2001 heette 
het Heemsteeds Philhar
monisch Orkest het 
Heemsteeds Kamerorkest. 
Door de groei van het 
orkest en de daarmee 
samenhangende keuze 
van het repertoire werd 

ter voorkoming van 
misverstanden in bin 
nen- en buitenland, de 
oude naam na 35 jaar 
vaa rwel gezegd en ver
andert in Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest. 

Het H PhO geeft acht à 
tien concerten per jaar, 
niet alleen in Heemstede, 
maar ook elders in Neder
land en in het buiten
land. Enkele malen is een 
uitwisselingstournee naar 
het Engelse Leamington 
Spa, de zusterstad van 
Heemstede, gemaakt. In 
1987 werd een concert 
gegeven in Krefeld (D) in 
1988 gevolgd door een 
concert in Rheydt (D). 
In 2001 en 2003 werd 
Duitsland weer aange
daan. Nu werden in Bad 

Pyrmont en .Bad Salzuflen 
meerdere succesvolle 
concerten gegeven. De 
vijf veertiendaagse con
certreizen naar Japan 
098~1991199Z2000en 
2005) zijn de onbetwiste 
hoogtepunten uit de 
geschiedenis van het 
HPhO. 

Het concert wordt g~ge
ven in de Protestantse 
kerk (voorheen Hervorm
de kerk) aan het Kerkplein 
in Zandvoort. 
De aanvang is 15.00 uur 
(kerk open om 14-30 uur) 
en de toegang is zoals 
altijd gratis. Na afloop . 
van het concert wordt er 
collecte gehouden voor 
het orgelfonds. Voor meer 
informatie kijkt u op: 
www.classicconcerts.nl. 

"Uit het hele land komt 
men bij ons echt swin
gen", aldus initiatiefne
merWil!iam Appelman. 
"Volwassenen snakken 
naar plekken waar ze 
gewoon lekker vrij en blij, 
rookvrij'kunnen dansen 
op een normaal tijdstip. 
En laat dat mou precies 
zijn wat wij bieden! Ze 
gaan allemaal voorbij 
komen, de danshits uit de 
jaren 60,70 en 80. Lekker 
swingen op ouwe soul, Nederlands eerste rookvrije disco 
pop, disco, funk en rock. nt.lookopzaterdagavond 

zaterdags van 20.00 tot 
01.00 uur. ' 
Entree: 
€ 6,50 tot 21.00 uur, 
daarna € 8,00. 
Parkeren: 
€ 2,00 per keer in 
NS-Stationsgarage. 
Voor meer info: kijk op 
www.swingsteesjun.nl 
of bel 06-18938260. 

Een feest der herkenning! 
Iedereen van 21 jaar en 
ouder is welkom ." 

Prijswinnaars decemberactie OVZ 2005 
Op 31 december vond de 
uitreiking van de hoofd
prijzen uit de december
actie OVZ 2005 plaats. 
Vijf weken lang'waren de 
trekkingen te volgen via 
de lokale radio ZFM. De 
hoofdprijswinnaars wer
den extra in het zonnetje 
gezet en kregen een fees
telijk ontvangst met koffie 
en gebak in Grand Café 
Danzee. Uiteraard waren 
ook de ondernemers die 
prijzen beschikbaar had
den gesteld aanwezig. 

De prijswinnaars: 

Dhr./Mevr. Sluiter 
Dhr. O. Joustra 
Dhr./Mevr . T. de Reus 
Dhr./Mevr . W. Blouw, 
Dhr./Mevr . A. Prins, 
Dhr./Mevr. Dabroek, 
Dhr./Mevr . van Oene, 
Dhr./Mevr. C. v. Houten, 
Mevr. H. V.d. Sluis, 
Dhr./Mevr. C. Witten burg, 
Mevr. C. Castien, 
MevlA. Dalman, 
Dhr./Mevr. R. Versteege, 
Mevr. S. Roodenburg. 

De hoofdprijzen 
werden beschikbaar 
gesteld door: 

Confetti BV, 
Radio Stiphout, 
Hema Zandvoort, 
De Bode, ABN AMRO, 
Centreparcs, Spolders 
Loodgietersbedrijf, 
Slagerij Marcel 
Horneman, Slotemakers 
Antislipschool, 
Circuit Park Zandvoort, 
Skyline strandpaviljoen, 
Mango's beachbar. 



Komende week weer raadscommissies 
Komende week zijn er weer de reeks raadscommissies die de 
raadsvergadering van 31 januari aanstaande voorbereiden. De 
commissies hebben tot doel de raadsvergadering niet onnodig op 
te houden. Diverse zaken kunnen uitvoerig worden besproken en 
indien mogelijk, van het predicaat 'hamerstuk' worden voorzien. 

Maandag, tijdens de vergade
ring va n de commissie 
Projecten & Thema's, zal het 
college een presentatie hou
den over hoe zij het nieuwe 
Masterplan Louis Davidscarré 
(LOC) invulling wil geven. De 
raad heeft op 13 december 
jongslèden besloten om de 

. I 

inspraaknota van het voorlo
pige ontwerp Masterplan van 
het LOC vast te stellen en over 
te gaan tot herbezinning van 
dit masterplan voor wat 
betreft de schaal, stedenbouw
kundige en ruimtelijke aspeç
ten. Hiervoor is 1 uur en drie 
kwartier ingeruimd. 

Protestantse gemeente Zandvoort 
officieel een feit! 

Ds. mr. Sjaak Verwijs sprak in 
de dienst over een nieuw 
begin, dat qua oorsprong al 
stamt uit 1961 toen een aantal 
Hervormde en Gereformeerde 
predikanten met elkaar van 
mening waren dat er weinig of 
geen verschil was tussen beide 
ke rken . Ds. Verwijs memoreer
de dat landelijk gezien, de tot
standkoming van de nieuwe 
kerk betekent dat Hervormden, 
Gereformeerden en Lutheranen 
zich verenigd hebben in de 
Protestantse Kerk Nederland. 
Ook in Za ndyoort zijn daar in 

De Protestantse gemeente 
Zandvoort is op 1 januari offi
ci~el van start gegaan. Tijdens 
een korte dienst in de dorps
kerk aan het Kerkplein werd 
dit ook in Zandvoort officieel 
bezegeld. Na afloop van de 
dienst werden het bordje 
Ifervormde Ker~ van de kerk
muur verwijderd en vervangen 
door een bord in de tuin met 
de nieuwe naam Protestantse 
gemeente Zandvoort. 

de loop van de tijd aanzetten 
toe gegeven en pogingen 
ondernomen. Ds. Verwijs zei het 
te betreuren dat in Zandvoort 
de Gerefórmeerden a Is kerk
gemeenschap daar buiten 
zijn gebleven en zich per 
1 oktober van dit jaar opheffen. 
De Gereformeerden zijn overi
gens vrij toe te treden tot,de 
nieuwe Protestantse gemeente 
Zandvoort die op dit moment 
circa 700 doopleden telt. 

Ajax traint in Zandvoort 
. De volledige selectie van eredivisionist Ajax zal komende week 

twee dagen trainen op het complex van sv Zandvoort. De tech
nische staf heeft in de voorbereiding van de tweede helft van het 
seizoen gekozen voor deze mooie locatie in de Zandvoortse duinen. 
De trainingen zullen, ijs en weder ~ienende, vrij toegankelijk zijn. 

Dat de Ajax staf het oog op de 
velden van sv Zandvoort heeft 
laten vallen, onderstreept de 
goede relatie tussen de beide 
voetbalclubs. Niet alleen is de 
wedstrijd tussen de veteranen 
van Ajax, Lucky Ajax, de opening 
van het voetba lseizoen van sv 
Zandvoort geworden, ook. heb
ben, in het verleden, diverse 
ontmoetingen op Zandvoortse 
bodem plaatsgevonden. Diverse 
keren heeft de hoofd macht 
van de Amsterdamse voetbal
club oefenwedstrijden gespeeld 

tegen Zandvoortmeeuwen en 
zijn er een groot aantal jeugd
wedstrijden gespeeld. 
De trainingen zijn op dinsdag 
10 januari vanaf10jO uur en 
vanaf1].oo uur. De tweede dag, 
woensdag 11 januari, begint de 
training om 11.00 uur en zal er 
's avonds een oefenwedstrijd zijn 
in het Haarlem stadion tegen 
eerstedivisionist Haarlem. 

Tijdens de trainingen zal de 
kantine van sv Zandvoort 
geopend zijn. 



. Makelaars O.G. 

• CENSE I PI I 
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU 

van LINGEN ~ 
NVM , 

KONINGSTRAAT 38 ZANDVOORT 

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen 
• De woning dient inwendig gemoderniseerd te worden 
• Zitkamer met erker en openhaard, royale eetkamer met 

marmeren schouw, studeerkamer en keuken 
• 2 slaapkamers en 3' kamer om badkamer te realiseren 
• Perceelopp. 75 m' , erfpachtscanon € 453,78 per jaar 
• ÎNoonoppervlakte ca. 75 m" 

vraagprijs: € 249.000,-

UW WONING 
OP FUNDA??'1 

eense at van, Lingen uw 
plaatselijke specialist met 

landelijke bereikbaarheid via 
funda.nl 

Makelaars O.G. 

CENSE fj ! 
l LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvI.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 

KOSTVERLORENSTRAAT 8 ZANDVOORT 

• Half vrijstaa'nd woonhuis met tuin en achterom 
• Woonkamer met erker, eetkamer, keuken, royale 

slaapkamer met s~rre en balkon, douchegelegenheid 
• Via de tuin toegang naar het souterrain (25 m' ) 
• De woning dient gemoderniseerd te worden 
• In 2002 houtwerk aid buitenzijde geschilderd 
• Woonoppervlak ca. 70 m' 

Vraagprijs: € 189.000,-

DE GENESTETSTRAAT 15 ZANDVOORT 

• In rustige omgeving gelegen tussenwoning 
• Op loopafstand van strand, centrum en station 
• L·vormige woonkamer met gashaard, erker en serre, 

royale open keuken en 3 slaapkamers· 
• Deze woning' is goed onderhouden, doch gedateerd 
• Geheel voorzien van dubbele beglazing 
• Woonopp. ca. 80 m' , perceelopp. 103 m2 

Vraagprijs: € 219.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP 

ÓÓK IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 

TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 

"?J' .. ,. . 

Of . . 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

ZANDVOORT 

• Op de 2' verdieping gelegen 4-kamer appartement 
(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht 

• Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon 
• Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer 
• Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas 
• Woonoppervlakte ca, 90 m' 

Vraagprijs: € 269.000,- appartement 
€ JO.OOO,- garage 

@ 
virtual tour 

HOGEWEG 56/6 ZANDVOORT 

• Op de 2' verdieping gelegen 2·kamer appartement 
• Woonkamer met deur naar balkon, open keuken, 

moderne badkamer met toilet en douchecabine 
• Slaapkamer aan de voorzijde v.v. inbouwkast 
• Gebouw is voorzien van lift 
• Woonoppervlakte ca. 65 ml 

Vraagprijs: € 155.000,-

GARAGEBOXEN TE HUUR 

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort 
Voor meer w-atie kunt a contact ~ met 

Joh.In van Strien on-57 3'1 880 

MokeIairs O.G. 

CENSE i fj : 
"/~ 1LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvI.nu of bel 
Telefoon: (023) ? 715 715 . 

GASTHUISPLEIN 12 ZANDVOORT 

• Tussenwoning met 3 woonlagen 
• Midden in het karakteristieke centrum gelegen 
• Souterrain: multifunctionele ruimte (ca. 25 m') 
• Beg.gr.: Woonkamer en douche gelegenheid 
• I ' verd.: Keuken en ruime slaapkamer 
• Gaskachels 
• Woonoppervlakte ca.70 m' 

Vraagprijs: € 145.000,-



POLITIEK lali 

In aanloop naar 7 maart 
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen, 
waarop zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van 
Zandvoort kenbaar maken. Deze week: 

Is Zandvoort volgens LlW partij een woonplaats of een badplaats. 
Met andere woorden: 

staat toerisme hoog in LlW vaandel ol gaan de bewoners voor alles? 

Er heeft sinds mensenheu
genis een wankelevenwicht 
bestaan tussen de begrippen 
woongemeente en toeristen
gemeente. Door kundig om te 
gaan met beide grootheden is 
het in Zandvoort lange t ijd 
prettig wonen 'en recreëren 
geweest. De toch al negatieve 
spiraal waarin de Zandvoortse 
economie verkeert, heeft extra 
impulsen gekregen doordat dit 
college van B&W, ondanks 
waarschuwingen, verkeerde 
keuzes heeft gemaakt. 
Het is daarom zaak dat de VVD 
weer deel uitmaakt van B&W. 
Door wijs om te gaan met 
de belangen van de bewoners 
en de recreatieve be langen 
.van de badplaats voor de 
omgeving, kan het leefklimaat 
in Zandvoort voor iedereen 
weer comfortabel worden. De 
VVD is er van overtuigd dat 
door kwaliteit te leveren 
ook kwaliteit verlangd moet 
worden. Alleen nieuwe bedrij
ven die Zandvoort op een 
hoger plan kunnen brengen 
zijn we lkom . Vele ideeën die 
daartoe ook kunnen bijdragen, 
kunnen wij helaas niet in 
deze maximaal 200 woorden 
tellende reactie vermelden. 
Maar u zult zeker nog van ons 
hierover horen. 

Zandvoort is naast een woon
gemeente, een badplaats waar 
het schoon is en het goed 
toeven is. Ook is Zandvoort een 
badplaats met nationale en 

internationale bekendheid. Dit 
. is belangrijk, omdat in onze 
badplaats 55% van de werk
gelegenheid direct of indirect 
voortkomt uit toeristische 
activiteiten. Dit kan gebeuren 
door directe dienstverlening 
aan toeristen (denk aan de 
horeca-activiteiten in de meest 
ruime zin van het woord), 
maar eveneens aan economi
sche activiteiten van banken, 
supermarkten, openbaar ver
voer etc. Hoewel toerisme voor 
Zandvoort erg belangrijk is zal 
toch altijd moeten worden 
bewaakt ofer een evenwich
tige verhouding is tussen het 
wonen; het werken en het 
recreëren in onze badplaats. 
Dit is geen eenvoudige opgave. 
Samen met alle betrokken 
partijen: overheid, bewoners 
en ondernemers, zal naa r 
een 'happy medium' moeten 
worden gezocht. Structureel 
overleg met bewoners en, 
ondernemers dient te worden 
bevorderd. 
Niet toeristische activiteiten 
in de sfeer van industriële ont- ' 
w ikkelingen, de dienstverlening 
e.a. dienen waar mogelijk te 
worden gestimuleerd. Er zal 
constante aandacht voor even
wicht tussen wonen, werken 
en recreëren en bevorderen 
van structureel overleg tussen 
bewoners en ondernemers 
moeten zijn . 

OPZ 
Toerisme is voor Zandvoort een 
belangrijke inkomstenbron en 

biedt veel werkgelegenheid. 
Een goed investeringsklimaat 
maakt dat ondernemers hun 
bedrijven, producten en dienst
verlening kunnen verbeteren. 
OPZ is niet voor onbeperkte 
groei of het bevorderen van 
werkgelegenheid tegen elke 
prijs. De veelheid aan horeca
gelegenheden en de zeer 
ruime openingstijden zorgen 
in Zandvoórt nu te vaak voor 
problemen. Daarom is OPZ van 
mening dat herbezinning 
nodig is om vast te stellen 
welke exploitatievormen in 
Zandvoort wél en niet gewenst 
zijn. OPZ wil aan de soort 
bed rijven of bedrijfsvoeri ng 
voorwaarden verbinden m.b.t. 
de plaats van vestiging. Met 
zonering kun je daar sturing 
aan geven. 
Op korte termijn moeten er 
met on.dernemers in de toeris
tische branche en de horeca 
afspra ken worden gemaa kt 
om op een praktische en 
werkbare wijze de eventue le 
schadelijke gevolgen voor de 
omgeving en het milieu te 
monitoren en te beperken. 
Za ndvoort is immers zowel 
badplaats als woonplaats. 
Voorheen heeft dat nauwelijks 
tot problemen geleid. 
Doorveranderingvan bedrijfs
voering zijn er nu klachten van 
inwoners. Dat er in Zandvoort 
vaak pal naast elkaar zowel 
gewoond als uitgegaan wordt, 
legt ondernemers, of zij dat 
nu leuk vinden of niet, beper
kingen op. Exploitatievormen 
die per definitie voor overlast 
zorgen, horen volgens OPZ niet 
in of bij woonwijken thuis. 
Waar dat nodig is zal de 
gemeente de teugels dus 
strakker moeten aanhalen. 

/. 
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GOED GESCOORD! 

PVDA 
Vreemde vraag eigenlijk. Als 
sinds jaar en dag is Zandvoort 
een bad plaats. Een mooi en 
gezellig dorp, gelegen aan 
de kust te midden van een 
wonderschoon natuurgebied. 
Elk jaar komen vele bezoekers 
hiervan (mee) genieten. En 
zonder recreatie, de voornaam
ste bron van werkgelegenheid, 
zou er vQorÎteel inwoners van 
Zandvoort geen brood op de 
plank zijn. Wel dient de stroom 
van recreanten in goede banen 
geleid te worden: dus overlast 
bestrijden zo€lat bewoners 
en bezoekers goed kunnen 
vertoeven in en genieten van 
Zandvoort! 

SP 
Zijn we nu een woonp laats of 
een badplaats? Het antwoord 
is voor de handliggend; we zijn 
het beiden. Zandvoort is een 
woon plaats voo r ongeveer 
17.000 mensen maar ook een 
badplaats waar ve len graag 
vertoeven. Dit hoeft ook hele
maal geen probleem te zijn, 
het kan heel goed samengaa n. 
De Zandvoortse bevolking 
profiteert direct (werk) of in
direct van het toerisme. 
Voorzieningen van en inkom
sten bij de gemeente, zorgen 
er voor dat onder andere de 
belastingen vaak niet hoger 
hoeven. Zaak is wel om het 
evenwicht hierin te behouden. 
We moeten dus blijven inves
teren in een goed onderne
mersklimaat en een gezel lig en 
mooi Zandvoort voor zowel de 
inwoners als de toerist! 

GROEN 
Zandvoort is een woonplaats 
waar veel gepensioneerden en 
forensen wonen, het toerisme 
is hier de belangrijkste vorm 
van werkgelegenheid. AI jaren 
is een nimmer eindigende dis
cussie gaande: is Zandvoort 
een woonplaats of een bad
plaats? Groen links vindt dat 
Zandvoort in eerste instant ie 
een woon plaats is d ie veel 
faciliteiten dankt aan het 
toerisme. Zonder toerisme zou 
Zandvoort een saai dorp zijn. 
De toeristische ontwikkeling 
moet aansluiten bij de woon
functie en bij voorkeur zelfs 
met;rwaarde hebben daarvoor. 
Wat wonen en toerisme betreft 
wil Groen links o.a.: 
1. Aansturen op imago van 

familiebadplaats; 
2. Ecotoerisme bevorderen 

door omliggende natuur
gebieden beter te promoten 
en geluidhinder tegen te 
gaan. 

3. In zomer en winter klein
schalige attracties ' zoals 
Juttersmu-ZEE-um, bunker
museum en jaarmàrkten 
ondersteu nen; 

4. IJveren voor directe treinver
bindingen met Amsterdam 
en een busverbinding met 
het NS station Zanovoort; 

5. Het huidige groene karakter 
van Bentveld behouden, 
grootschalige bebouwing is 
ongewenst; 

6. Bij nieuwbouwprojecten, 
zoa ls het Lou is Davidscarré 
en het Corodexterrein, een 
groot percentage (ca. 40%) 
sociale woningbouw reali
seren; 

7. Geen huurwoningen aan 
de sociale sector onttrekken 
door verkoop. 



I ADMINISTRATIEKANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief. 

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 . 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Haltest:raat 65 Zandvoort tel.: 02;-5712060 

ZANDKORRELS 
Avondje uit? 

Behang- en schilders- Bei de avondoppas! 
bedrijf Arnold Nijkamp Ook in het weekend. 

Tel/Fax 571 31 72 Betrouwbare vrouw 50+ 
Mobiel 06-54264259 Tel. 06-36087994 

. Voor al uw behang-, -------------
wit- en schilders- Jo, 
werkzaqmheden gefeliciteerd met je 

------------- 40ste verjaardag! 
Cursussen Spaans Ria, Ellis en 
voor bèginners en de bende van 5. 

gevorderden. -- ------- ----
In Zandvoort, bij Cursus ' 

gediplomeerde docente. Werken met klei -
In kleine groepen Start medio jan. 

of privélessen. Info 5719399 
Info: 5717359 na 1].00 uur. 

ZANDKORRELS INVULBON 

PARTICULlERE 'ZANDKORRELS 5 EURO 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de volgende 
voorwaarden: . 

Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de E 500,-
• Geen personeels- of zakenadvertenties 

ZAKELIJKE ZANDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Dezè bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij : 
,) De redactie van de krant, Hogeweg 32 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht,8 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week . . 

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

Ijzerhandel Zantvoort 

KoenQ 
tleaning Servic& 

Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 

Alpha cursus in 
Zandvoort. 

Vanaf di. avond 10 
januari 

Kennismaken met het 
Christelijk geloof. 

Interkerkelijke cursus. 
Duur: ca. 10 weken. 
Info: bel 53638°4. 
-------------

Te koop: Jeugdblad 
'Sjors' 

1970,24 st. 
1971,jaargang 
1972,jaargang 

1973,26 st. 
T.e .a. b. T:5719009 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

t 
9 

Prinsesseweg' 
• Bloemenhuis W. Bluys 

Wink~centrum 

Nieuw Noord 
• Redactiekantoor 

Zandvoortse Courant, 

Hogeweg 32 

, 

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

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uwnaam ... . ........... .. ............. .. .. .. .. ...... ...... ... .... .. 

(Bedrijfsnaam) ..... 

Telefoon . .. .. . ... : . . .. . .... ... .. .. , .. . .... .. .. .... ... . . .. .. .. .. 

OPZ 0 'P Z OIPZ 

wenst affe inwoners 
van Zanávoort 

een in affe oyzicl1ten 
gefukkig 2006 

01'2 0 'P Z 01?Z 

ElektroWthnische wertaaamheden 
8eve.illglngslnstallalles 
BrandmeldinstaUaties 
"'mllt<l-bew<lldIl9~en 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-573927B . 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

~~* ~~* *~* ~~* ~~*, ~~* t~* 4 

~ . .~ 

.~ Doe maar me . . . t' 
lf.; Januari een, februa rl t \ e. *~ 
,ie Maart, april drie en vier l \ 
~ • doe maar mee. • *' 

\ ~I 
Mei dat is vijf en juni is zes. I'f' 

.~ Heel goed tellen, blijf bij de les . 
~ ' 

. 't Zeven is juli, augustus is acht. 

September ja, 

negen had je dat al gedacht. 

Oktober de tiende, 

november is elf. 

Dan krijgje december 

dat weet je va nzelf. 

Een heel jaar vol , 

tien vingers plu.s twee. 

Begin weer opnieuw 

en doe allemaal mee. 



/ 

Door Nel Kerkman 

Deze week een drieluik van drie meisjes die bij elkaar in dezelfde 
klas zitten. Samen ben je nu eenmaal sterk is het motto 
vandaar 't ve~zoek of ze met drieën mochten komen. Geen 
probleem. De namen van de dames zijn: Esmir Suykgeboren op 
19 juli 1993, Michelle Dölger is 8 dagen jonger en is geboren 
op 11 juli 1993 en dan Sheila Hendriks geboren op 18 december 
(nog gefeliciteerd) 1992. We gaan meteen maar van start 
zonder te vragen naar broers, zusters en huisdieren. 

Esmir Suyk, M ichelle Dölger en Shefla Hendriks 

Scholen 
Esmir woont nog niet zolang 
in Zandvoort en heeft hiervoor 
op de Antonius school in 
Aerdenhout gezeten, de basis
school van Michelle was de 
Beatrixschool in Zandvoort en ' 
van Sheila de Hannie Schaft
schooI. De Wim Gertenbach 
College was in eerste instantie 

willen alletwee in de verzorging. 
Het interview is vlak voor de 
Kerst gemaakt en de gezichten 
zitten onder de glitters omdat 
ze zo juist op school kerstkaar
ten hebben gemaakt. Er wordt 
op school door de leerkrachten 
en de ouderraad een kerstdiner 
met disco verzorgd daar kijken 
de dames erg naar uit en 

Ook al hebben we soms met elkaar ruzie, 
, het komt altijd weer goed. 

niet hun eerste schoolkeus 
maar ze hebben er nu geen 
spijt van dat ze naar deze 
school zijn gekomen, De brug
klas, waarin de dames zitten, 
heeft een gemêleerd gezel
schap en' bestaat uit twaalf 
jongens en zes meisjes. Volgens 
het drietal,is het een drukke 
klas, Wat wil je met zo'n over
schot aan mannen , Alle drie 
vinden ze het vak Engels niet 
echt geweldig maar zeggen ze 

hebben al flink geshopt om 
leuke kleding te kopen want.. 
spijkerbroeken zijn tijdens het 
diner verboden. Michelle en 
Sheila kennen elkaar van de 
basisschool en Esmir is bij het 
groepje gekomen toen ze naar 
de Wim Gertenbach College 
ging, Later kwamen Michelle 
en Esmir via een foto tot de 
ontdekking dat ze elkaar onbe
wust ontmoet hebben tijdens 
het schoolvoetbal. Wat kan de 

unaniem, dat komt door de wereld toch klein zijn, 
bepaalde manier van lesgeven, 
Verder vinden ze aardrijkskun- . Hobby's en interesses 
de een vak dat mag verdwijnen Esmir heeft als hobby de spor
want daar hebben ze niet zo ten tennis en hockey, Michelle 
veel aan, Altijd leuk is de vraag: heeft niet zo zeer een hobby 
"wat wil je later worden". maarvind shoppen erg leuk, 
Esmir wil kiest voor binnenhuis dansen en melig zijn, Sheila zit 
a rchitec,t, Michelle en Sheila - twee jaar op de dansstudio van 

Conny Lodewijk bij AKZA en 
heeft onlangs een uitvoering in 
de Krocht gehad. Soms gaat het 
vriendinnengroepje naar de 
bioscoop in het Circustheater . • 

Zandvoort 
Esmir moest even wennen aan 
de Zandvoorters. Zandvoort 
is echt een dorp waar je 
iedereen kent en dat is niet zo 
in Aerdenhout daar ken je, 
je buurvrouw nog niet eens. 
De andere twee, Sheila en 
Micbelle, weten niet beter 
want ze hebben altijd in 
Zandvoort gewoond en vinden 
het dorpse juist prettig. De 
muziekfestivals zijn in de 
zomer het einde maar in 
de winter is het saai dan gaan 
ze vaak in Haarlem winkelen, 

Het nieuwe jaar 
Emir is met de feestdagen op 
skiva kantie, Michelle en Sheila 
vieren oud en nieuw metfami
lie geze.llig·thuis en uiteraard 
hoort bij de jaarwisseling; 
vuurwerk. Hun goede voorne
mens zijn; zo min mogelijk 
ruzie met elkaar maken want 
er is al genoeg ruzie op de 
wereld, Zo te zien kunnen de 
"meiden" het goed met elkaar 
vinden en hebben meer pro
blemen hoe ze op de foto 
gaan , Kreten als: "Moet mijn 
haar los of. doe ik het in een 
staart? Stop! Nog even lippen
glos op. Deze foto ~oet écht 
even 'Over want ik sta er gek 
op", Een kwartier later en een 
ervaring rijker gaan de meiden, 
al giechelend, naar huis. 
Ruzie? Nou dan moet er iets 
geks gebeuren, Succes meiden 
met jullie studie, 

JONG IN 
ZANDVOORT 

Heb je iets te melden 
over jongeren in 

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

,en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar? 

Mail dan naar 
,de redactie: 

redactie@ 
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752 
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Nieuwjaarsduik 
groot' succes 

De 47ste nieuwjaarsduik van de Haarlemse zwemvereniging 
Rapido '82, is een groot succes geworden. Niet alleen stonden 
er sinds jaren weer een behoorlijk aantal toeschouwers op de 
boulevard en het talud, maar medé door het zachte weer deden 
er ook veel meer enthousiastelingen mee aan deze traditie. 

Dit jaar was voor een nieuwe 
locatie gekozen: het jaarrond
paviljoen Take Five. Zondag 
was de temperatuur van 
een dusdanig peil dat menige 
toerist en inwoner zich liet 
verleiden tot een frisse duik, 
Circa 3°0 mensen hadden de 
moeiten genomen om het 
zwempak aan te trekken en 
het frisse Noordzeewater 
(± 7°c.) op te zoeken, gadege
slagen door een grote menigte 
toeschouwers. 

Rondom het evenement had 
Victor Bol van Strandactiefeen 
zo genaamde 'ijspegelhan§J' 
wedstrijd ' georganiseerd, Ieder
een mocht aan twee plastic 
ijspegels hangen en moest dat 
zo lang mogelijk uithouden , 
Bol had voor mooie prijzen 
gezorgd, gesponsord door 
diverse Zandvoortse onderne
mers. Uiteindelijk hebben 
meer dan 150 personen hun 
krachten getoond, Winnaar bij 
de kinderen werd Rens van 

Buuren en bij de volwassenen 
ging Leon Jordans (lA9 min,) 
uit Haarlem met de eer strijken. 

Om de inwendige mens te ver
warmen had een landelijke 
politieke partij gratis tomaten
soep beschikbaar gesteld, die 
.menigeen zich goed liet 
smaken . Voor de sportieve 
duikers had Take Five glühwein 
en warme chocolademelk met 
slagroom klaargemaakt. 

Organisator Milo Gerritsen van 
Rapido '82 was dan ook een 
tevreden mens: "Het was boven 
verwachting. Deze nieuwe 
locatie is zeer goed bevallen, 

_ alleen zullen we volgend jaar 
proberen om het parcours, dat 
de duikers naar zee moeten 
afleggen, met dranghekken 
afgezet te krijgen, Er was,dit 
jaar niet genoeg tijd voor om 
dat te regelen ." 

Bij leven en welzijn volgend 
jaar dus weer bij Take ~ive! 



• • • • • • • I • I • • • • 

Filmclub Simon van Collem 
Sophie Scho// 

Na het portret van Hitlers secretaresse Traudl Junge 
(lm toten Winkel, Hitiers Sekretärin) en een kijkje in 
de Hitler-bunker (Der Ungergang), geeft Sophie Scholl 
ruim baan voor het Duitse studentenverzet. 

De Duitse actrice Julia 
Jentsch is ijzersterk als 
Sophie Scholl, zeker in 
het kruisverhoor met de 
Gestapo-beambte dat 
bijna de hele film in 
beslag neemt. Een kamer 
m et -een tafel , twee 
stoelen en twee acteurs. 
Zo simpel, strak en sober 
wordt het gebracht. En 
u it de twistgesprekken 
d ie vo lgen, leer je va n 
al les ove r de id eeë n 
were ld va n de nazi's. 
Niet alleen over de min
achting voor j oden, maar 
ook voor gehandicapte 
kinderen en vrouwe n. 
Opmerkelijk is ook de 
hoeveelheid informatie 
die Sophie Schol I heeft, 
voora l over de deporta
t ies en verdw ijningen . 

Wat staat is het verhaal 
van een stel jongé, intel 
ligente mensen die mak
kelijk hadden kunnen 
meedraaien in het sys
teem, door simpelweg te . 
zwijgen . Ze doen het 
tegenovergestelde. Ze 
gaa n pal voor de rede 
staa n, en de onbekende 
Duitse regisseur ' Marc 
Rothemund heeft met 
het duel in de verhoor
kamer in ieder geval een 
juiste keuze gemaakt. 

Aan de 27-jarige hoofd 
rolspeelster Julia Jentsch 
- f ier en zachtmoedig 
tegelijk - blijft de film uit
eindelijk kleven, en aan 
die rode, gebreide trui die 
ze tijdens haa r laatste 
dagen in '943 draagt. 

• • • • • • • • • • • • • • 

RADIO + TV 
ZANOVOORT;i.{j'l 

radio & internet <,d 
FM 106.9· Knbr:1104.5 : 

Zondag 
08.00 Countrytrack (H) 
10.00 ZFM Jazz 
12.00 Muziekboulevard 
'4.00 Zondag in 

Ke~nermerland 

1].00 Eurobreakdown 
'9.00 ZFM Klassiek 
21.00 Tepp Zeppi 

Maandag 
'9.00 ZFM Jaz.z..(H) 
21.00 Vrijdagavond Café (H) 
23-00 Eb & Vloed 

Dinsdag 
18.00 Countrytrack 
20.00 Zandvoort op 

Zaterdag 
of Gemeenteraadvergadering 
23-00 Eb & Vloed 

Woensdag 
18.00 Tracks & Facts 
21.00 Tepp Zeppi 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18.00 Goedemorgen 

Zandvoort (H) 
20.00 BREED 
22 . .00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 
17.00 ' Je weekend in met ZFM 
19.QO Vrijdagavond Café 
21 .00 Sea IT 

Zaterdag 
08.00 Toebak Leeft? 
10.00 Go~demorgen 

Zandvoort 
12.00 Muziekboulevard 
12.00 EMM Magazine 
(laatste zaterdag vld maand) 
'4.00 Zandvoort op Zaterdag 
'7.00 The Groove Empire 
19.00 Club ZFM 
21.00 BREED (H) 
23-00 Night Wa lk 

. 106.9 (ether) & 104.5 (kabel) 

I~TV N-H 
I~AD I()+TV NO()I~IHH)LLANI) 

RTV-NH is de publieke reg ionale omroep voor de provincie 

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële 

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www_rtvnh.nl· 

:fk BES1ELNU DIE ZAND,VOORTPAS. 
• zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pa"; u biedt! 
I 

: ZflndvoortPas 2006 

~ 
i 
~ 
I 
( 
I Betaling CONTANT 

Achternaam + voorlettetts) ............................................................................. . 

Woonadres+huisnr ................................................................. ;; ...................... .. w ' 
, . 

Postcode ............................................................ Telefoon ........ " .......... : ............... . 

(Himdteker'llntd ..................... ;? ................. . 

I poe dete.yolledig inge\iu lde bon iQ.een geslol en 
fenvelop, \7óeg €7,50 (c6'111ant) toe'fn geefdeze af bij: 
I -Bruna Balkenende, Grote Krocht,8 

~ ... -. Videola.n ... d Videothe.e. k .. , L Davidsstraat 15 .. . 
I tltt RedaçtLI:\:Z;;lndvoort$iCourant, eg 32• 

I Betaling PER BANK " 

~ Maak het bedrag van €Y.5Ö over n~ar de 
I. la ndvootts"èCo'tfrä hf '~tikreken i n' linÜnff1ië't .. 
~ 61.57.69.055 oVV 'ZandvoortPas' en vermeld 
I daarbij duieHjk uw naam en adres, 

,. 

Indi~n u een ZandvoortPas bè~elt kunt u die, tesamen met 
. de 'ZandvoortPás Big Shopper' boodschappentas, binnen 5 
werkdagen ophalen bij Bruna Balkehende, Grote Krocht 18. 
Met4de aange'''~chtetegO'edbon voor 'een Zandkorrel, 
kunt u op een door u gewensttijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen. 

Filmprogramma 
05 t/m 11 . anuari 

GDE 

RIEZELBUS 
Durf jij? 

Bioscoopkaaxt & 
3-gangen diner € 19,00 

i.S.m . . CA~NEl!F 

Woensdag 
19.30 

Sophie 
Scholl 

Julia Jentsch 



> 

POLITIEKE COLUMN ,.~ ":. 

Lokale politiek : 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 
belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én 
inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken 
enkele aspecten van de lokale politiek. 

Hoewel bijna de helft van àlle 
Zandv00rters boven de 4sjaar 
is - een feit dat prominent wordt 
vermeld i n het verkiezi ngspro
gramma van de Ouderen Partij 
Zandvoort (OPZ) - proberen 
ongetwijfeld toch veel mensen 
informatie over de komende 
verk iezingen in te winnen via 
het internet. Een korte speur
tocht levert óf interessante 
gegevens op óf vee l vraag
tekens. Om even bij de OPZ 
te blijven: zoals al gezegd is het 
programma gelukkig te vinden. 
Zo moeten er meer senioren
woningen komen, een begrijpe
lijk standpunt van deze partij, 
maar. even verderop vinden ze 
dat het aanta l geplande huizen 
in de Louis Davids Carré veel te 
groot is. Leg dat maar eens uit 
aan de kiezer 'in een gemeente 
die buiten de grenzen door 
de duinen en de zee niet kan 
bouwen. Grappig op de (ver
nieuwde!) site is verder dat alle 
andere pagina's leiden naar 
het hotel aan de Hogeweg dat 
eigendom is van de voorzitter 
en waarnemend secretaris. En 
dan ook nog in het Duits! 

Nee, dan de Partij van de Arbeid. 
Die maakte het hele.maal bont. 
De site van de PvdA is gelinkt 
aan die van de landelijke 

partij , maar teksten over 
Zandvoort zijn niet te lezen. 
Een tijdje geleden hierover al 
een mail gestuurd aan de 
secretaris, pas na lange tijd iets 
op gehoord. Het komt allemaal 
goed. Maar we weten eigen lij k 
al genoeg van de PvdA: Ger 
Toonen wi l dolgraag wethouder 
worden en dat is het wel een 
beetje. Wellicht kan hij mee
li ften op het nakende succes 
van Wouter Bos in de landelijke 
politiek. 

GroenLinks: een nieuwkomer 
in Zandvoort, doet het wat dat 
betreft beter. Ook onder de 
paraplu van de landelijke partij. 
Duidelijk, vee l informatie en 
spranke lend. AI kun je de pro
grammapunten al bij voorbaat 
invullen, zoals meer sociale 
woningbouw. Hetzelfde geldt 
voor de 'Socialistische Partij 
(SP). die eveneens weer een 
gooi doen naar een raadszetel. 
De SP heeft het op internet
gebied hetzelfde aangepakt als 
Groenlinks, het ziet er even
eens verzorgd uit. Enthousiaste 
mensen die er echt zin in lijken 
te hebben. . 

Het Ch risten Democratisch 
Appel (CDA) heeft veel werk 
gemaakt van de site, maar 

door Hans Bofman 

houdt het verkiezingsprogram
ma wel erg lang onder ge 
veilige vleugels van de eigen 
leden. Het CDA gaat vóor 
kwaliteit, zeggen ze, dus het zal 
wel goed komen. 

Met (GBZ) Gemeente Belangen 
Zandvoort is het armetierig 
gesteld. De website geeft 
de laatste nieuwsberichten 
van ZFM Zandvoort, maar waar 
G BZ de komende vier jaa r 
precies heen wil is nergens 
te lezen. Dat is jammer van 
deze partij, die het vier jaar 
geleden zo goed deed tijdens 
de verkiezingen. 

Komen we uit bij de winnaar 
in dit mini-onderzoekje, de 
Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie (VVD). Een over
zichtelijke website met veel 
informatie. Zelfs humor kwam 
ik er op tegen, want ze stellen 
zonder blikken of blozen dat de 
'vrijheid in de eigen afdeling 
niet altijd zonder storing 
verloopt'. De interne politieke 
knokpartijen, die in 2002 voor 
veel vuurwerk zorgden, lijken 
nu voorbij . Dat kan voor de 
partij die altijd sterk is geweest 
in Zandvoort alleen maar 
winst opleveren. 

De wepsites zijn makkelijk te 
vinden via de website van de 
gemeente Zandvoort 
(www .. zandvoort.nl) onder 
het kopje Bestuur. 

Bijna 400.000 bezoekers voor casino 
Volgens de eerste indicatie van de cijfers heeft Holland Casino Zandvoort in 2005 nagenoeg 
dezelfde omzet gerealiseerd als in 2004. Het aantal bezoeken aan de twaalf vestigingen 
van Holland Casino kende afgelopen jaar een geringe groei met 73 duizend bezoeken naar 
6,4 miljoen in 2005. De gemiddelde besteding per bezoek is met €1 teruggelopen tot €106. 

, 
De vestiging Zandvoort ont
ving in 2005380.00 bezoeken. 
De bezoeken werden afge legd 
door 6].789 unieke bezoekers, 
wat neerkomt op gemiddeld 
4,4 bezoeken per bezoeker per 
jaar. Gemiddeld besteedden de 
gasten 9110 per bezoek, boven 
gemiddeld dus. 

Ondanks de grond ige verbou
wing, die het casino vier 
maanden 'op haar kop zette, 
is het bezoekersaanta l boven 

\ 

de 300.000 gebleven. Van 
15 december, de dag dat het 
casino feestelijk werd her
opend, tot en met 31 december 
hebben 15% meer bezoekers 
het casino bezocht dan in 
dezelfde periode in 2004. 
Na een aant al jaren \ian neer
gaande cijfers, is wellicht een 
omslagpunt bereikt. 

Het lijkt erop, dat Holland 
Casino Zandvoort 'Nieuwe Stijl' 
aansluit bij onze gasten! 

-
' ./ 
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Vanaf heden: 
':$ 

ZandvoortPas van start 
W' &i • 

Eindelijk is het dan . zove r, Vanaf vandaag wordt de 
Zandvoortse v90rdeelpas actief. Deze ZandvoortPas is e,t!~ 
nieuw i nltiàtief van de Zahdvoort~e Courant, met als doeltrè 
Zandvoortse inwoners en de Zandvoortse bedrijven nader 

t,~ elka~~e brengen, enJat 365 g.agen per jaar, . 

De kracht van de ZandvoortPas is dat er vele verschillende 
~Ç>orten q,edrijven"aangesloten zijn. Zo zijn niet alleen dive~le 
horecabedrijven en kledingzaken ,aangesloten, maar bijvooç
beeld ook een dierenwinkel, e.en viskar, een pierçing-shop, 
een reisboreau, een disc®theek, een schildersbèt3riji; t#~;e 
slagerijen en noem maar op. Enfin, bekijkde onderstaande 
lijst van deelnemers zelf maar. 

1% t13 
Doordat de deelnemendé bedrijven leuke voordel~n aao
b~eden aa.n bezitt;~rs van ~en Za~dvoort~, worit,het 
Zandvoofters met een ZandvoortPas wel heel aantrek~ 
winkelen in ons eigen dorp. Want wist u bijvoorbeeld dat 

~~i~~~~%turr:~~~I~~td~~~ ~!~C~i~~ telt? DlJs voor (~m nieup~ 

Elke w!'lel< zullen in het midden van d~$ krant;;\?iP ge 
in kleur gedrukte pagina's, diverse deelnemende bedrijven 
afwisselend hun aanbiedingen publiceren . So 
vaker dan anderen. Houd de krantdus goed in de n, 
elke week zullen er weer nieuwe aanbiedingen zijn. 

"Wij wensen u heel veel ' plezier van uw iandvoo~s. 

Heeft {j nog geen pas? ,,' 
l1esfel die dan snel met de bon op pagina 70/ 

ZandvoortPas 
Lijst van deelnemende bedrijven 
(jn alfabetische volgorde) 

Albatros, rest. 
Belli e Ribelli 
Bernard Coiffures 
Bibi 's for Shoes 
Bierburcht, café 
Bloemen aan zee 
Bluijs, Café 
Bode, De 
Boudoir 
Bruna Balkenende 
Chin Chin, Discotheek 
Confetti, DameSrt-lode 
Dam Magasin, van 
Danzee, Hotel Grand Café 
Dobey, Dierenspec.zêlak 
Dubrovnik Joegosl. Rest. 
Fancy Place 
Foto Menno Gorter 
Geerling 
Heather 
Heeren, eetcafé de 
Holland Casino 

. Hong Kong, Chinees rest. 
Horneman, slagerij 
KVSA, reisbureau 
Kwekerij van Kleeff 

Lachende Zeerover, de 
Laurel & Hardy • 
Leder Paleis 
Lokaal, 't 
Lucas Schildersbedrijf 
Mecca, pizzeria 
Mimo 
Mollie en c.o 
NG New man Casual 
North Sea~lercing# 
O'nel, Horrfe Decor.ftlon"s 
Oude Halt, snackbar de 
Pl"?!.ids and Pillows 
Pfein, Snackbar het 
Radio Stiphout. 
Sack-Time 
Sea Optiek 
Slinger en Zn Optiek 
Spotders BV: ~ 

Take Five aan Zee 
Trattorio Vacirca 
Videoland Videotrreek 
Voogel, restaurant 
V!;6eburg,S[qgerlj 
Waves, beach and Health 
Williams Pub ., 

Zaodvoori Optie~ 
ZantvoortI Jzerhandel 
Zaras, Grieks restaurant · 
Zeemeermin viskar' 



EVEN GEEN ZIN 
IN KOKENf?f 

'AIMENQ 1,-
. 1,111,1'1 wijn 

Maandag 1m Vrijdag 
met ZANDVOORTPAS 

023-57134001 

J" I W ./} i7\ cr:; i'rM( .... ";/'/" :t:/rr JI/fPI: 

Kerkplein B, 
Tel.: 023-571 2252 

Bij 10 k~er 

een diner, 
.. gratis ' 
overnachting 

in Hotel 
Danzeevoor 

Zandvoort 
Pashouders-: 

Z De · eemeennln 
Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs 

Wij en onze medewerkers wensen iederéén veel 
geluk en een goede gezondheid toe. 

Ons goede voornemen is om de Zandvoorters dezemaand 
met onze kibbeling voordelig kennis te laten maken. 

Nu een portie "Kibbeling" 
(met of zonder eigen gemaakte saus) 

van € 4,50 voor € 3,00 

In januari zijn wij geopend op: zaterdag en zondag 

Grand dessert 
gratis voor 

ZandvoortPashouders. 
Haltestraat 7 - Tel. 0235716631 

ZA .AS 
GRlfiK$~ Si'ECIALlTElrtN 

J{eatlier 
Aanbieding: 
In de maand januari 10% korting op 
dames lingerie en heren ondergoed. 

Kerkstraat 38A 023 573 26 50 

? tu _ _ _ ~'-l!jln.-eomJi!iiL 

Aanbieding: op vertoon van 
uw ZandvOÇIrtPas deze week 
Vero Moela Jeans €35,· 

Haltestraat 11 Tel. 023 571 5473 

Broodje Shoarma € 3,50 
Turkse pizza € 2,50 

Alle Italiaanse pizza's €6,-

MiM~~"1 
Haltestraat 23a .1el. 023 571 44 63 

In januari 10% korting op een 10 ritlenkaart 
voor pilates of yoga. Probeer het uit! 

massages ... groepslessen ... personal coaching 

10% korting 
voor 

ZANDVOORTPASHOUDERS 
op 

Oak/er 
zonnebrillen 

in de maand januari 

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

Voor alle 

-, 1 

z. V.-Pashouders 
die een 

wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken. 

Een W.W.camera Gratis 
t.w.V. E 6.95 

Grote Krocht 26 • Zandvoort · Tel 023 5730600 
• maandag tlm zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 

-lI'Fia 1iI1GiiJr
Take Five 

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
10 % korting op de à la carte kaart. 

Graag even van tevoren melden. 
Voor reserveringen: 023-S716119/info@tfaz.nl ------_._--



... de aanbiedingen van deze week 

'AUeen Op 

vertoon van uw 

Zandvoortpas 

20% KORTING 

OP TIJDSCHRIFTEN 

• Aanbieding: 
10% korting op de nieuwe zomercollectie 
voor ZandvoortPashouders. 

Thorbeckest raat 1 0023 S71 45 93 

SEAQPTIEK 
In de maanden januari en februari 
10 % korting op alle zonnebrillen 
. voor ZandvoortPashouders. 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op fleurop bestellingen .. 0'. 
Haltestraat 30 - Zandvoort 

Tel. 023 572 00 42 Ma t/m za van 9 .00 tot 1S.00 uur 
www.bloemenaanzee.nl Zo van 12.00 tot 17.00 uur 

• • • I • • • • • • • • • • • • 

'Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis' 

. gpi1s- en Cf)ltankQol2aa~ 1 
L(1u.r~~ 4 -4(1rd~ 

t
D.~SCI ~OTHEEK ~~~~voort-

• Pashouders 
C "> biJ 1.con~umptle 

ZANDVOORT 1 gratts . 
Halleslrnal20 · tel. 023·571 40 95 SHOOTER! 

Mager Rundergehakt 
heel kilo €4,95 

Niet <1l!tltlf! 'it(}\lWtlt! lijdeft öfH;lef ti'iltttQH1\ijo . 
Ilê<1tgr(,(); öf h"(\f9()~\. op ollg?JWWlIM plè~t$\!'!I. 
SCh'Htlit. h.\tt()l\ 'mlwren \til öf\théfif\gM.:têmtl~ 
bch)!'c'! ti)1 !\"t votlod"n 6(1),' Ilen n!()ÜW() 
ot1tÎ\l3dngsrt1(!thödö i\,~t dl'" 

Ellipse 

DUURZAAM ONTHAREN: 
*'Wt.h}k~d>J l'>JiulMft>tij 
Uit OIvming en kllmsf;h ulldüfZOÛ!< bhJK! Ikll dè 
EII!PSê .ttmr glAJdO lijSUlttit!Mj gi}fjr;, . 

.ProfelSs'oni1~I; 
ê\ehUOrJéhl'lg {jI1 bftt)iJ!Oidi;1g dOOf good 
OF)lJ0lfJldo 1';1'< çi;)IH~kH'l 
-Z.~f $l'Ié/; 
lólf$ wOtOfti t)tJhINjOYt ,IH~ tUIJflëfL bUf1t!f\ 
t)1I mmt'l'l kU!1f\öi\ it\ kOllt' (ljd bt\%1l1ril:!@!d 
Wt)rtlfJI'l, 

tlUlt.,mllt~ vélllg; 
Uniek€! (if!t'!1! dia u!j("n 'ti rit) Ellips.e. 
ttèbfll!kt Wtwdtjl1 löttlM vMf èün 

Voor méer Informatie over de 
behandelingen en voor het maken 
van een a1spraak! 

Achterweg 1A • 2042 LH Zandvoort 
Tel. 023 S73 29 00 • Mob. 06 $46 401 14 
www.boudolr.porsonalstyllng.nl 

• • 

Met ZandvoortPas 

20% korting 

op de eerste 

damés en heren. 



. Café Oomstee 

Elke dag geopend van 
16.00 tot 01.00 uur · 

. Ouderwetse 
gezelligheid! 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

ebinees - J apans ~ wok Restaurant 

WOKPAI~ACE 
Openingstijden: 
ma t/m do 16.00 - 22.00 uur 
vrij t/m zo~ 16.00 - 23.00 uur 

~ .~ .~ 

Nieuw in Zandvoort 
Geopend vanaf zondag 8 januari 2006 

Geldig van 8 januari 2006 tlm 22 januari 2006 

- Grote zaal 
150 personen 

- Kleine Feestzaal 
30 pe.rsonen 

- Kinderspeelho,ek 
. - Gratis ruime 

parkeerplaats, 
50 auto's 

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort - Tel.: 023-573 55 52 - Fax: 023- 5735561 



.~V:~h: .~~~!~.~~~ 
door C. van Ce/der 

Wederopstanding van caféOomstee 
Zaterdag'7 december heeft Ton Ariessen met zijn vrouw Dodo, 
in gezelschap van hun dochter Suzanne en zoon Tjeerd' (die ik 
rond zag lopen met Stephanie en Lenneke, maar volgens vader 
Ton heeft hij met geen van tweeën iets), de deuren van café 
Oomstee weer geopend. Veel familie, vrienden en andere geno
digden waren gekomen om Ton en Dodo te feliciteren en wer
den verwelkomd met een heerlijk glas bubbels. 

Het café zelf is gelukkig in de 
oude staat gebleven; er is 
alleen een nieuw behang aan
gebracht en de toiretten zijn 
totaa I gerenoveerd door de 
Zandvoortse aannemer Dick 
van de Brink, die er iets moois 

. van heeft gemaakt. 

Peter Janssen, een vriend van 
mij waar ik vroeger mee samen 
werkte in het Amsterdamse 
Sonesta Hotel (hij als de chef 
barman in de hotelbar en ik als 
Banquet manager), heeft mij 
bij de open ing van Hotel Bad 
Zandvoort in '979 een antieke 
zilveren cocktailshaker voor 
de bar in het hotel gegeven. 
Die shaker had hij jarenlang 
gebruikt in diverse bars en is 
daar toendertijd ook wereld 
kampioen cocktailshaken mee 
geworden. Ik kreeg deze shaker 
van hem, als aanmoediging 
voor mij als startende onder
nemer in de horeca, onder 

. de voorwaarde data ls ik zou 
stoppen, ik deze shaker door ' 
moest geven aan e~n door mij 
te kiezen nieuwe sta rtende 
ondernemer. Ik heb deze shaker 
onder dezelfde voorwaarden 
aan Ton geschonken en heb 
begrepen dat hij hiermee 
regelmatig cocktailavonden zal 

.gaan organiseren . 

U zult het te zijner tijd wel in 
onze krant vernemen. Gast
heer lan (waar werkt hij niet) 
en gastvrouw Mariëlle (de 
dame van de voetbal en het 
tennis) die achter de bar ston
den (naar mijn idee iets te 
innig), waren er klaar voor. Ik 
zag Ben Zonneveld van de 
Shantykoren en de "Week van . 
de Zee" met zijn vrouw, die, 
nu hij genomineerd is voor 
Zandvoorter van het jaar, zijn 
gezicht overal wel moet laten 
zien, 

Ook Nancy Stoete, de uitbaat
ster van de Zandvoortse tennis
club was stralend aànwezig. 

Nancy Staete 

Ik zag twee hele oude vrien
dinnen van Dodo, te weten 
Janny en Wil, die gedrieën op 
de lagere school hebben 
gezeten . Ik ontmoette ook de 
heer Molijn (net eigenaar van 
de nieuwste Jaquar), de vader 

van Dodo, die druk in gesprek 
was met Jan Wijnands en bei
den in hetzelfde flatgebouw 
wonen . Waar het over ging? 
Over de goede dingen van het 
leven waar zij beide fan van 
zijn en nu alle tijd voor hebben, 
want alle twee zijn ze gepen
sioneerd. Piet Pijper was druk 
in gesprek met aannemer Dick 
van de Brink, Waarover het 
ging weet ik niet, maar 
het zal zeker niet over het 
aannemersvak gegaan zijn 
daar Piet twee linkerhanden 
heeft. Kees met zijn stralende 
Milous van Dijk waren ook 
gekomen. Kees heeft met Ton 
veel contact vanwege hun 
functie bij SV Zandvoort Ons 
aller Ap Lammers (de broer 
van), maar voor ons meer het 
vertrouwde gezicht vari de 
postbezorging, was er met zijn 
vrouw Thea, d ie nog een tijd de 
Bonbonnerie in de Haltestraat 
heeft geëxploiteerd. 

Het barpersoneel Ion en Marielle 

Voor de nieuwsgierigen onder 
u: Thea is de zus van Peter Kok, 
die natuur lij k ook aanwezig 
was metzijn vrouw, zoon Gillis 
en kleinkind. Barbara Laan was 
er ook en u zult denken: Wie is 
Barbara Laan? Zij is één van . 
de vriendinnen van Tjeerd (zal . 
ook wel niet serieus zijn) en 
heeft onze Laila op de wereld 
geholpen (u weet wel, van dat 
nieuwe chäteau). Daardoor 
ben je natuurlijk niet meteen 
een BZetter, maar zij blijft naar 
mijn idee nog lang in Zand
voort werken als vroedvrouw 
en zal dus ovèr enige jaren 
een groot gedeelte van de 
Zandvoortse jeugd ter wereld 
hebben geholpen, en is dus 
zeker een BZ'er voor de toe
komst . Later op de avond 
kwamen de heren van Molly & 
Co, Han en Harro nog even hun 
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overbuurman feliciteren: Harro 
staat sinds het vertrek van kok 
Sander weer ouderwets met 
de pollepels te zwaaien. Aan 
de gezichten van beide heren 

. was t e zien dat ze deze avond 
een meer dan goede omzet 
hadden gedraaid, In de adver
tentie had ik gelezen dat Ton 
geen eten gaat serveren in 
zijn café, maar dat het bij 
bitterballen, tosti's en een 
gehaktbal zou blijven. Maar 
niet op deze avond, want de 
gasten werden overladen met 
heerlijke hapjes, 

Ton wil in zijn zaak een eigen 
publiek trekken, gasten die van 
een goed glas houden met een 
bijpassend . muziekje en /of 
gesprek. Hij zal volgens zijn 
zeggen ook regelmatig thema
avonden organiseren zoals o,a , 
de al eerder genoemde cock
tailavonden. 

Dodo heeft bedongen, in 
tegenstelling tot wat eerder 
wel de bedoeling was, om niet 
bij de zaak te gaan wonen, Dus 
er komen over enige tijd twee 
appartementen boven het café 
in de verhuur. Dodo, die zelf 

Dick van den Brink en Piet Pijper 

niet actief zal zijn in het café, 
heeft wel op zich genomen om 
in de zaal naast het café, waar 
ook vergaderd zou kunnen 
worden, een soort kinderop
va ng op te starten, maar dan 
alleen voor de gasten van Ton . 
Ton fluisterde me nog in: ik ga 
toch zeven dagen in de week 
open, waarbij Dodo zich quasi 
boos omdraaide en weg li ep. 
Maar Dodo, twee·dagen tn de 
week gesloten, dus geen gas
ten en dus ook twee dagen in 
de week geen kinderopvang, 
Dat zou je toch ook niet willen? 

Ben Zonneveld 

Namens de Zandvoortse 
Courant wens ik Ton en Dodo 
enorm veel succes voor de 
toekomst en ik wens de 
lezers van het BZ journaal 
e'n ook de niet-lezers een fees
telijk 2006, 

Zoon 1Jeerd in vrouwelijk gezelschap 

, 
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Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogewegs6A 
2042 Gl Zandvoort 
Te!.: 023 • 571 29 44 

Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschalkbv.n! 
e-mail: ·info@Vanschaikbv.nl 

~ 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR
VERHUUR· BEHEER / 
HYPOTHEEK I 
PROl EKTEN-ADVIEZEN 

In complex "Duinwijk"gesitueerd 2 kamer
appartement (vh 3) met balkon op het zuid
oosten. Woonoppervlakte 70 m'. Afgesloten 
parkeerterrein voor bewoners. 

Ind.: entree; hal met garderobekast; toilet 
met fontein; badkamer met douche, wastafel 
en wasmachine·aansluiting; · slaapkamer; 
woonkamer met open keuken en balkon op 
het zuidoosten; eetkamer. 

Vraagprijs € 169.000,- k.k. 

'-&&.aaaaaaaaa-; 
a a ' 
$ bEL 111. R a i 4\ p II1II a l 
a Café Restaurant a 1 

Stationsstraat 2 

Halfvrijstaand woonhuis met vrijstaande 
garage/berging en achtertuÎn op het oosten. 
De woning is in 1998 geheel gerenoveerd. 

Ind.: entree; hal; woonkamer; gang; toilet 
met fontein; moderne woonkeuken met 
inbouwapp.; le et.: slaapkamer met open
slaande deuren naar balkon; badkamer met 
douche, wastafel en toilet; slaapkamer. 

Vraagprijs € 248.000,- k.k. 

a a l & Voor een heerlijk a i 
kopje koffie of ! 

$ gezellig dineren. -& ! 

Vlees- en visgerechte11 van de houtskoolgrill 

Vanaf donderdag 5 januari 
heten wij u weer van harte welkom 

A e l! 
~ Elke week een ~ a andere schotel. a i 
a a·, A . Geopend: lfL I, w Donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur ItV' . a Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. & : 
.... Haltestraat 13 l1'- -j, 
'IN' Tel. 023-57147 38 ItV' 

Keuzeweekmenu(ma l/m vrij) 

Carpaccio 
Kreeftensoep 
Kipcocktail 

Varkenshaasje Roquefortsaus 
Kabeljauwfilet mosterdsaus 

Mixed grill 

Coupe Amaretto 

€ 16,75 : IINIlOOBT : i a a l 
.. ~.~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. {$_.~AJ 

VóoJ' infomultie ofn:servel'etl tel. 023-57 16450 
Geopend van 17.00 tot 22.00, woensdag geslo~en 

BUIg. EngelbeJ'tstrtllli 72, Zandvoort 

:E 
'+- -= oe. 

~ 
~ 
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ç: 

I 

.:JtI. 
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Januari Voordeelmenu 
(voor 2 personen) 

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's 
2x Pangsit 
2x Kerry Kok 

* Babi Pangang Speciaal 
* Si Tjap Kai 

(kipblokjes met tausie saus) 
* Tjap Tjoy 
* 2x Witte Rijst 

€15.00 
* ALLEEN AFHALEN* 

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel. 023 • 5714567 
Ingang zijkant (straatje' richting station) 

~ 
7t;" ' 

"'"" -6-
Sol 
:os 
-< 
Sol 
~ 

Uitstekend onderhouden royale en zon
nige eengezinswoning met grote en fraai 
aangelegde achtertuin met stenen schuur 
en achterom. Ind.: g;mg; toilet; tuingerichte 
woonkamer; open keuken voorzien van gra· 
nieten aanrechtblad en inbouwapparatuur; 
le et.: 3 slaapkamers; badkamer (2005) met 
douche, wastafelmeubel en 2e toilet; 2e et.: 
rUÎme overloop; slaapkamer met dakkapel; 
berging. 

Vraagprijs € 315-000,- k.k~ 

• InWOners, 
niet stemmers, , . 

heel 
2006 

• ·n nieuw 
bestuur 

I 
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Nieuwe jongerenpagina in 
ve: Zanidvoortse Courant 

·4*w·i i - '4" 

.~en nieuVi jaar, een nieuw begin en dus ook een vernieuwde 
~agll1a ,,'or eÎ1 door de jongelui van Zandvoort. Mai Buwalda 

.~n ~a Uwe~ j~nge meiden uit Zandvoort} zullen zich gaan 
bezighouden met alles wat de Zandvoortsè jongeren boeit. Niet 
alleen uitgaan,·mode en muziek, maar ook kunst en <:llltul,lr, de 
nie~st~ . DVD·s, boeiend; boeken, werk, studie, s~ort, de 
Zàndvooltse (jolitiek en veêl en veel.meerl ., 

q,landvoorters en wie weet 
SN'ers! 

gejwcht n~ar een passende 
naam voo~ deze pagina. Hebjij 
een leuk voorstel, laat het ons 
snt:1 weten! 

Even voorstellen 
Om jullie een idee te'geven wat 
yoorvlees jullie in de kuip heb
ben zullen .we eerst even de 

>f.W dames kort aan jullie voorstel· 
.pm~e ~ukste artikelen te len: Mai, 20 jaar, Waterman, 
~unnen schrijven zou het een zeer ondernemende dame, 
;!iwe~tal graagwalle~ongens en vrolijk en wil uiteindelijk de 
j1eidtn van Zandvoort tussen journalistiek in. Noa, 21 jaar, 
l1e fEi en 26:~jaar om hulp, Steenbok, enthousiast, ook 
4itips, Qieuwtjes,voorstellert en vrolijk, studeert.rechten, wil 

ideeën willen vragen. Om ' later een èigen tijdschrift (en 
te begirTnen wordt er nog dat dan samen met Mai!). 

In de komende periode zal de 
jongerenpagina zich verdiepen 
in de politiek. En dat is niet 
'Zonder reden. In maart 2006 
fullen de gemeenteraadsver
kiezin,gen plaatsvinden. Dus 
moet er al vrij snel gestemd 
worden op een van de zeven 
partijen die in Zandvoort zul f'en 
meedoen. Dat er4zo weinig 
gestemd wordt door de jonge
ren over het hele land is niet 
gek, want er wordt weinig 
aandacht besteed aan deze 
doelgroep. En daar willen wij 
in Zandvoort proberen veran
dering in te brengen. Jongeren' 
moeten weten wa.t er gebeurt 
en hun we!')sen onder de aan
dacht breAgen! 
Na deze korte inleiding hopen 
We jullie enthousiast te heb
ben gekregen om samen van 
Zandvoo,r,t 'a place to be' voor 
de jongeren te maken (ja, ook 
in de winteri). 
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Politiek 
hoeft niet 
saai te zijn 
De gemeenteraadsverkie
zingen komen er weer aan. 
Op dinsdag 7 maart mag 
de Zandvoortse bevolking 
stemmen en zal er een nieuwe 
gemeenteraad worden geko
zen. Ja, het zal allemaal wel, 
zullen veel van jullie (zand
voortse jongeren tussen de 
18 en 23 jaar) denken. Jammer 
hoor, want het is juist zo 
belangrijk dat ook jongeren 
hun stem laten horen. 
De jeugd heeft immers de 
toekomst. 

Eindelijk ben je 18, er gaan een 
aantal deuren voor je open. 
Je mag vanaf nu niet alleen 
autorijden en de meest gave 
discoth~ken bezoeken ... je 

11: " '. Net als het jaar 2005 zijn de 
fèestdlBgeil weer vdorbij. 
Ook h~t oud- en nieuw feMst, 
waar we ons altijd' ver .ran 
tevoren zoop verhe.ugen, is 

ter de rug. Van gtIzellige 
in ol1s eigen florp Tot 

knalleltlde f1,arty's in Haa(;,rn 
' of Amsterdam ... overal wordt 
flink Ûitg'~pakt om onze 

b~,ho~e 1~v~rvull~ . , 
,~" - >X 

'-----------------------------------------' mag ook stemmen, net als 

What'snew 
' and 

what's hot!? 
Junkie XL (alias Tom Holkenborg), 
bekend van zijn remix : A Uttle 
Less Conversation (oorspron 
kelijk een lied van de King of 
Rock: Elvis Presley) brengt op 
23 januari 2006 een nieuwe 
plaat uit met de titel: Today. Op 
dit album staan elf tracks waar 
een onbekende vocalist de 
sterren van de hemel zingt, In 
tegensteHing tot zijn vorige 
plaat (Radio JXL, A 
Broadcast Fràm 
The Computer 
Heli Cabin) . 
hebben 
weinig beken
de arties
ten 

meegewerkt, maar dat tast de 
kwaliteit van Today zeker niet 
aan. Naast het uitbrengen van 
een nieuwe plaat heeft hij 
on la ngs een track gerem ixt 
van Britney Spears: And then 
we kiss, voor de reclamecam
pagne van, 'Fantasy', het nieu
we parfum van Madame 
Spears. Ook houdt Holkenborg 
zich al jaren bezig met muziek 
voor internationale films. In 
1997 maakte Junkie XL voor het 
eerst muziek voor de film 
Blade. Daarna volgden de 
films, Siberia en de Matrix
trilogie. Twee jaar geleden 
moest hij voor de I'aatstge-
noemde film constant 

vermoeiende was en aangezien 
er genoeg werk was besloot hij 
daar naartoe te verhuizen. 
Samen met zijn Amerikaanse 
vriendin woont (ja, sorry dames, 
hij is dus helaas bezet!) hij daar 
nu. Inmiddels heeft hij muziek 
gemaa kt voor Catwoma n, 
Kingdom of Heaven, Domino 
en Hooligans. Deze maand 
komt ook zijn laatste project 
uit, de film 'Get Rich or Die 
Tryin ' van 50 Cent. Zo te horen 

gaat het 
hartstikke 
goed met 
deze 
wereldwijd 

bekende, 
Nederlandse, 

jongeman! 

paps en mams. Nou kunnen 
we er niet omheen dat politiek 
over het algemeen vrij saai 
wordt gebracht. Maa r wat is 
saai? 

Als jong mens heb je gewoon 
niet altijd zin om naar een, 
vol met moeilijke woorden 
zittende, toespraak te luiste
ren die uit de mond komt van 
een niet al te aantrekkelijke 
boodschapper van 40+. Want 
zo zien veel jongeren het nou 
eenmaal. 

Gelukkig is dat in ons dorp iets 
anders aangezien er ook wat 
jongeren actief zijn in de 
Zandvoortse .politiek. In de 
periode tot de verkiezingen 
zullen wij ons best gaan doen 
de jeugdige stemgerechtigden 
in te laten zien hoe belàngrijk 
het is je stèm te laten horen 
vanaf het moment dat dat 
mag, Ook zullen we de politieke 
vragen en ideeën in een' ander 
licht zetten om jullie 
zo te overtuigen dat politiek 
wel degelijk de Zandvoortse 
jongeren aangaat. Dit is toch 
ook jullie dorp?Heb je vragen 
ofwil je ons je mening laten 
horen over de politiek in 
Zandvoort, mail dan naar: 
jong@zandvoortsecourant.nl, 

Met.de. noQîige 91 iebellerlfueQ 
appelflappen, vee! te veel 
vuurwerk 'èn de jaarlijkse 
Pkogramma's oB tv 'Jin ~~e 
avond toch 'nog goed" door
gekomen,ondanks het gemis 
v'kn mijn vrie~d~~TrolJ.~~ns, 
met werkendlihet niet1le 
jaar in gaan is eigenl,ljk n(ets 

~. "1if% 
rr1is . Aangezien alles weer 
ä\1-urd'èr wordt, en het a;Jle
rn:aal al ni~t ecb.t g9, dko,op 
i5 in het levenvan tegè'n
woordig, is h-~t he4errj;aal 
niet z'k, erg om een ~eer Êlen 
feestje over te slaa n en ITd 
te verdienen in p.laats #,,41r;! 
het uit te geven. 

'*~ " 
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Vijf eftig pI 
door Ton Timmermans 

Gemeente kondigt collectieve 
ziektekostenverzekering 
minima aan 
"Wanneer u deelneemt aan deze collectieve zorgverze
kering ontvangt u korting op zowel de basisverzekering 
als de aanvullende verzekering". Met een gemeentelijk 
bericht wordt een collectieve ziektekostenverzekering 
aangekondigd voor mensen met een inkomen tot 115% 
van het bijstandniveau. De concrete voorwaarden voor 
de polis worden begin 2006 bekend gemaakt. 

Binnenkortvalt'bij de minima 
een vooraankondiging voor 
een collectieve - dus met 
korting - ziektekostenverze
kering van de Gemeente op 
de mat. Deelnemen kunnen 
inwoners met een inkomen 
van maximaal115 procent 
van de bijstandsnorm. 

Sterren 
"De mllectieve zorgverzeke
ring die wij met Zilveren 
Kruis Achmea hebben 
afgesloten bestaat uit een 
basisverzekering en een 
aanvullende verzekering" 
meldt de gemeente in haar 
bewonersbrief. Additioneel 
kan daarbij het zogeheten 
'Gemeente Extra Pakket' 
afgesloten worden. De ge
meente heeft als onderdeel 
voor de collectieve verzekering 
gekozen voor de zogeheten 
Beter Af Polis met 3 sterren 

en de Beter afTandarts Polis 
met twee sterren. 

Aan de slag 
Het begon allemaal in 
december 2003. In een 
raadsvergadering dient Fred 
Paap (VVD) een motie in die 
oproept een collectieve 
zie kte koste nve rze ke ri n g af 
te sluiten voor degenen 
die 'op het minimum zitten'. 
De raad stemt in met een 
onderzoek naar de verzeke
ringsmogelijkheid en het 
gemeentebestuur gaat aan 
de slag. 

Vergoeding 
Omdat op nader bericht uit 
Den Haag moest worden 
gewacht is de gewenste 
collectieve ziektekostenver
zekering eerst nu mogelijk 
geworden. Het basispakket 
vergoedt al dan niet onder 
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beperkende voorwaa rden ontvangen korting op zowel. 
ondermeer fysiotherapie, . de basisvtZrzekering als op 
ta ndheel kundige prothe- de aanvullende verzekering. 
sen, ziekenhuisverpleging, . Onlangs werd bekend dat 
huisarts en hulpmiddelen. de basisverzekering voor 
Volgens de site van de een individueel afgesloten 
verzekeraar biedt de a9n- contract van Zilveren Kruis 
vullende Beter Afpolis met Achmea 88 euro per jaar 
3 sterren ondermeer: alter- gaat kosten. De premie van 
natieve geneeswijzen en de Zandvoortse collectieve 
100% vergoeding voor fysio- ziektekostenverzekering wor
therapie. De aanvullende den omstreeks 10 januari 
Beter AfTandarts Polis met 2006 bekend. 
2 sterren vergoedt behan
delingen tot een maximum 
van €450,- per jaar. 

Gratis. Extra 
"Ook bieden wij u als onder

' deel van de collectieve ziek
tekostenverzekering het 
Gemeente Extra Pakket 
aan", kond igde de gemeente 
aan. Dit pakket kan gratis · 
worden afgesloten in com
binatie met de Beter Af 
Polis en de Beter Af Plus 
Polis drie sterren. Medische 
kosten die tot nu toe vallen 
onder de bijzondere bijstand 
zijn vanaf 1 januilri 2006 
in dit pakket opgenomen. 
"Denk daarbij aan bril en 
hoorapparaat", verduidelijkt 
een gemeentelijk woord
voerder. De nota's van die 
medische kosten kunnen 
rechtstreeks aan verzeke
raar Zilveren Kruis gestuurd 
worden. 

Premie 
Deelnemers aan dezecol
lectieve zorgverzekering 

Bekend 
Dat er voor Za ndvoortse en 
Bentveltse inkomens tOt 
115% een mogelijkheid is 
voor collectieve zörgverze
_kering wordt op brede 
schaal bekend gemaakt. 
Zo meldt de gemeente 
dat er vooraankondigingen 
liggen bij Loket Zandvoort 
aan de L. Davidstraat, in het 
verzorgingstehuis Huis In 
de Duinen, in de hal van het 
gemeentehuis en binnenkort 
in de Openbare Bibliotheek. 
Ook de gemeentelijke web
site verschaft de" nodige 
informatie; voorts zal in 
deze krant een informatieve 
advertentie verschijnen. Als 
extra service za I op en kele 
dagen injanuari deskundi
gen van het Zilveren Kruis 
aanwezig zijn in de centrale 
hal van het gemeentehuis 
om vragen te beantwoorden 
en hulp te bieden met de 

. formulieren. De exacte data 
zullen via de media bekend 
worden gemaakt. 

SWOZI? 
Pluspunt 

de 

Zandvoort is a ots op 
'zijn' SWOZ. Over ~en paar 
weken onderdeel van Plus 
Punt, de dodstellingen 
echter blijven onveranderd. 
Stichting WeJzUp Ouderen 
wil het ouderen t;rlogelïjk 
mëlkep z ·Iïk 
in deze sa 
te draaien'. 
helpende h 

Ouderen will'8n ,,zo lang 
mogelijk zelfstançlig blijven, 
stichting \l}Je1zijn Ouderen 
Zandvoort kan daarbij een 
grote steun 2:1 De SWaZi 
PlusPunt 
aan di 

PlusPunt krijgt subsidie 
Van de gemeente Zandvoort 
en kan daarddor onder
steuning geven aan 55 
Plussers in de nte 
Zandvoort. 
heidsbîjee 
compute 
oren: 

Werkgevers niet voorbereid op nieuwepensioenregels 

van mensen d vrij
willig inzetten zijn onont
beerlijk. De organisatie kan 
rekenen op een grote groep 
vrijwilligers, maar;heeft op 
het ogenblik veeL.behoefte 
versterki gezel
lige 

. Één op de twee werkgevers heeft nog niet bekeken of de 
pensioenregeling wel bij de tijd blijft. Veel werkgevers 
denken dat de pensioenuitvoerder dat voor hen regelt. 
Daarnaast wijst de Stichting Pensioenkijker.nl erop dat 
de werkgever geen idee heeft van de kosten. 

Va naf 1 ja n ua ri gelden n ieu
we wettelijke regels voor 

- pensioen. Voor pensioenre
gelingen die op die datum 
nog niet voldoen aan die 
regels, geldt een overgangs
recht voor het jaar 2006. 

, Door middel van een reken
hulp kunnen werkgevers 
hun regeling toetsen. De 
rekenhulp is beschikbaar op 
de site van de Belasting
dienst, onder 'actueel '. 

Barometer 
Uit de recent verschenen 
HR Barometer van Ernst 
& Young blijkt dat een 
groot deel van de werk
gevers nog helemaal niet 
gekeken heeft of de rege
ling wel binnen de fiscale 
grenzen blijft. Het onder
zoek geeft aan dat 42% 
van de werkgevers denkt 
dat de pensioenuitvoerder 
dat wel voor hen doet. 

Uit hetzelfde onderzoek 
blijkt ook dat maar liefst 
55% van de werkgevers 
geen idee heeft wat de 

, toekomstige kosten zijn van 
de pensioenregeling. 

Pensioen bewust 
Volgens Elske ter Veld, 
voorzitter van de Stichting 
Pensioenkijker.n l, maakt 
het onderzoek duidelijk dat 
niet alleen de werknemer, 
maa'r ook de werkgever 
weinig pensioen bewust is. 
'Oudere werknemers voor 
wie een overgangsregeling 
is getroffen, kunnen clai
men dat ze langer willen 

doorwerken. Ook kunnen 
zij deeltijd pensionering 
afdwingen. De werkgever 
heeft daar echter geen idee 
van.' De werkgever zou 
zich volgens Ter Veld beter 
moeten verdiepen in de 
gevolgen van de wet. 

Op de site van 
Pensioenkijker.nl is een 
aparte rubriek opgenomen 
voor werkgevers en er is 
een speciale actiesite: 
www.depensioenquiz.nl. 
waarop de werkgever zijn 
pensioen kennis kan testen. 

gend op zoek 
voor de telefonische 
dienst en vrijwilligers die 
met cliënten in een rolstoel 
gaan w.andelen".Ook alle
daagse 'klussen» fflóetèn 
gedaan worElen: en 
die ouderen 
kenh 
of ge1i/i100m 
hen 
doen. nodigt 
geïnteresseerden uit:"Komt 
u eens langs vooreen vrjj~ 
blijvend gesprek. 
Willemstraat 20, telefoon: 
023-5719393." 



De ihuiSZOl!lmOOewOO<ers ''<llZP!'gef1 en ~en 
lhu!swooenoo ouderen en gel1and1<;apien zodat zij 
zo lang mogelijk thûls.kun!1en blir~n WO!ioo. 

Vertorgemlen C voor de wlil<;torg 
VMaf 16 tJllf' pIN wooir 
Tot de werkzaamheden behoren onoor andere de 
ondernteunil19 bij de dagelijkse actlvitdten zo<'l[s 
ontbijt kl\lilm1<lkèrl, fuhàrt1èlijke verZOrging er) /l.ssi· 
$Illfflrt bij h()l opstaan @1 r.,ar bed gaan. 

Wcjkziekenverzorgenden I3IG'ers 
vanaf 20 U'J[ per week 
TOlde werkzilál'!ihédért bd1orér1 beperkt vG'fpleeg. 
ktll'1(/jge hllndellnger'l en PQfSOOI".sgarlchre !k:,n'lfl1elijke 
VéfWi!llr,g. Daarnaast geeft ;J advies en voorlichting 
aan c~énten (!Ij diens omgû'Jing, fOOt ootrd<king tot 
·00 omçrcllg met zlekle ér1 ()$'.'lR richtlijnen 'lOOf eef) 
qCOOé ge7.öndhdd. 

Verzorgenden Psychogeriatrie 
vane! 16 uur per week 
Tot de WBtkzamt1tiectél'l bebóre11 ond!,), f100er de 
ondersteuning bij do dag",lljkse IlGtMtilitGi1 zo!!15 
ontbijt klaam1al<en, iiclwmelljke ve!7.Of(llng 00 ai>si· 
stllffln bit hO: opstaan en naar be(j gaan. Danmaas\ 
biBctI U daar waar riOOlg Ofjderstèuning aar. de 
mtlntetzorgers. 

Medewerkers Laogdmig Gespecialiseerde 
Hulp fLGH) wwxl20 UUt per wooir 
Tol de w!'l,JQeamhe0en OO!",{)lén huishoudêlijke en 
In beperkt male verzorgende laker' b'j cNinlro n1Bt 
psychiatrische of psychosoclwa problematiek Bij 
dsze cl1ênten biedt ti QC<K pSy<:l1osodaló oildersteu· 
nll'\g bij bijl!. 'liflOOfl \lan dagbesteding en deélname 
<lar, het i!odaJe Ievat., 

Functie-m!>M 
• 0 hebt !lsn diploma WrlorgllncJè C ot diploma 

Vercorgef'lde 31G \I{.'>O!' de v6rwrge.\de IUI'eties. 
Voor Of) f(JJ'\Cl1e medewerker l.GH een opleiding 
niv%.u :3 Ol) het gebied van verzorging of dienst· 
verlening. 

• U ooschikt ()lier goede cor1Vfl®icatieve vaard~J' 
hederl. 

Het aanbod 
• Het salaris is afrl<"1keI1ik. van de ru,..e;!'a confor"", 

C.lIO "fhuis;;org. 
• Contractw VCOI' éen jaar mei de mogelijkheid van 

venetlgir.j:l voor een o:mtracl voor onbepaalOO lijd. 
• Deelnil.rn<t In het lJGnsiol'lnfoodS P('GM. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarde" zc.al~ 

spaarloomugating. re1skostenWrgoodlng: velsen· 
plCjeet ENl regelingen öp hèt gebied van kinder
opvang. 

• Overige arbeldsvoo!\vaw<1en conform de CAO 
ThWszol'Q. 

Irlteresse? 
Voor meer in!orfl)(llie avor de vaça!I,!!"!lS kl.nt IJ 

contact opnamen mei CaMa Ovde LuttikhuJs voor 
-de w.èalures bij cts llmlszorg. lelutooonummnr 
023· S 9'18 200, 

$olliclter(ln 
'Uw scllrifteliike sollicitatie kw'lt u richten Mil 

LOI'QBalans (lroap 
t.a.v. Garla.Qude lut1ikhuis. pao COlWule!l! 
'Postbus 6166 
2001 HO Haarlem 

ofviaiHnát 
Cá!1a.outID.lut1ikhuJ"@20rfJbá!à!lSgrcep.r.! 

Zorg Balans 
Groep 

u heeft géén idee wat ti allemaal voor a.nderen kam doen,., 
wonen m&t w rg I verpleging ' {je.peclalîseeru .. \""f'!eg!I\9 • hvishoudenJké ZOllJ • Ilfl($Oonlijke zorg ' alwrnering • 

jeugdgezoodheklszolll • voeding 'et'! dieet • Ihuiszorgwlnkd • serv!cepaspoort. steunpunt mantetzÛ1g 

i nfo@zorgbal.1nsgroep.nl, www.zorgbaldnsgroep.nl 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

accountantscontrole I jaarrekening • belasting 
administratieve dienstverlening • management ondersteuning 

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort· Tel 5719396 
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl 

Stroomuitval zorgt voor veel ongemak! 
Een defecte aansluiting van een 10.000 volt middenspanningskabel bij Kraantje 
Lek was er vorige week donderdag de oorzaak van dat circa 1200 woningen en 
bedrijven van tien voor acht tot elf uur 's-avonds zonder stroom hebben gezeten. . ~ 

Vooral in het centrum was sprake van 
een spookacht ige omgeving, waarbij 
met name de aanblik van Kerk- en 
Haltestraat bizar was. Diverse horeca
bedrijven kwamen in de problemen 
omdat niet alleen het licht, maar ook 
verwarming, koeling, gas en keuken
apparatuur uitviel. De gevolgen voor 
bewoners bleven in.de meeste gevallen ' 
beperkt. AI moest de bra ndweer aa n 
het Burg. Van Fenemaplein een aantal 
personen uit een lift bevrijden. Het 
Casino en enkele andere bedrijven vin 
gen de problemen op met een eigen 
noodaggregaat. 

Kraantje Lek 
Volgens een woordvoerder van netbe
heerder Continuon lagen de problemen 
in het duingebied bij Kraantje Lek, dat 
met normale vervoermiddelen moeilijk 
bereikbaar is. Donderdagavond werden 
daarom noodvoorzieningen getroffen 
en in de loop van/vrijdag en zaterdag 
werd het defect in het duingebied ver
holpen. Door de winterse omstandig
heden van vrijdag en zaterdag leverde 
dat problemen op, omdat voor de repa
ratie graafwerkzaa m heden verri.cht 
moesten worden. 

Opme~kelijk 
Het beeld van de storing was opmer
kelijk. De Boulevard Paulus Loot, een 

deel van de Brederodestraat, omgeving 
Cort van der Lindenstraat, Högeweg, 
Thorbeckestraat, Passage, Burg. Van 
Fenema en De Favaugeplein e.o: waren 
~otaal verduisterd . In Oud- en Nieuw
Noord en de straten in het gebied van de 
noordboulevard was, voor zover bekend, 
alleen sprake van het uitval len van de 
straatverlichti ng. Aa n de Kostverloren
straat tussen Tolweg en Sophiaweg, de 
Burgemeester Nawijn laan en Quarles 
van Uffordlaan leverde noch de straat
verlichitng noch de stroomvoor?iening 
problemen op. 

Tweede keer 
Het was de tweed'e stroomstoring in 
korte tijd. Een paar dagen voor Kerst viel 
de stroom ook al uit in delen van het cen
trum en Oud-Noord. Volgens de woord
voerder van Continuon hadden de twee 
storingen niets met elkaar te makeri. 

Compensatie 
NUON kent voor gedupeerde huishou
dens een compenstatie regel ing, d ie 
echter pas in werking treedt als·er lan
ger dan vier uur geen stroom geleverd 
wordt. Bij de twee storingen in 
Zandvoort was de storingsperiode ech
ter minder dan die vier uur. Voor wat 
de schadevergoeding aan ondernemer-s 
betreft kon de woordvoerder geen dui 
delijke informatie verschaffen. 



I I 

SCHAKEN ' 

Chess Society besluit 2005 

met winst en verlies · 
De hoofdmacht van schaakclub Chess Sà-ciety Zandvoort heeft 
de laatste weken van 2005 met wisselende resultaten afgeslo
ten.ln Heerhugowaard leed de Zandvoortse promovendus haar 
eerste nederlaag in de eerste klasse B. Onze plaatsgenoten wer
den door hun medekoploper met 6,5 - 1,5 afgedroogd. In de 
beker kon wel een fraai succes worden bijgeschreven. In Bergen 
werd het in de parallelgroep spelende viertal (1A) van de plaat
selijke club met 1-3 teruggewezen en bereikte Chess overtui
gend de laatste 16. 

Na drie.overwinningen moest 
Chess Society de vierde ronde 
aantreden tegen Heerhugo
waard , een club die al jaren 

. uitkomt in de eerste klasse. De 
opponenten waren op papier 
duidelijk sterker dan hun 
Za ndv,?ortse tegenstrevers en 
dat kwam al snel tot uitdruk
king op het scorebord. De 
nederlaag van Kees Koper op 
het eerste bord tegen de 
sterke Peter Hoekstra was nog 
wel enigszins ingecalculeerd, ' 
echter dat Leo Keesman en 
Dennis van der Meijden dit 
voorbeeld zouden volgen, was 
een zware tegenvaller. Chess 
liep hierdoor natuurlijk onher
stelbaar achter de feiten aan 
en er leek deze avond een 
einde te gaan komen aan een 
periode van 13 maanden zonder 
enige nederlaag. Olaf Cliteur 
bracht de hoop nog een klein 
beetje terug met een fraa ie 
overwinning op van Vuure. 
Kort daarna verloor echter 
Marc Kok zijn partij en deelde 
Chris van Bockei het punt, waar
mee de nederlaag een feit werd. 
Ook de overige twee partijen 
gingen verloren waardoor de 
einduitslag .geflatteerd op 
6,5 - 1,5 kwam . Ondanks deze 
nederlaag staa n de scha kers 

uit onze badplaats nog steeds 
op een gedeelde eerste plaats 
in hun poule. Op bordpunten 
(doelsaldo) neemt Chess 
Society de tweede stek in om
dat Heerhugowaard zeer goede 
za ken deed door deze grote 
overwinning. "Het vreemde in 
de eerste klasse is dat wij . 
ondanks onze perfecte eerste 
seizoenshelft niet alleen naar 
boven maar ook nog steeds 
achterom moeten blijven 
kijken", aldus teamleider Loos. 
De volgende wedstrijd is op 
vrijdag 6 januari thuis tegen 
Purmerend .dat maar 2 punten 
achterstaat. In deze belangrijke 
wedstrijd zal bepaald worden 
of Chess gaat spelen om het 
eremetaal ofvoor lijfsbehoud. 
Interessant detail is dat deze 
zelfde avond de concurrenten 
Castricum en Heerh ugowaard 
ook de degens kruisen. 

Bekersucces 
Een week na deze competitie-

\ 
nederlaag was het voo r de 
schakers van Chess Society 
gelukkig wel raak in de beker. 
Na in de eerste ronde derde
klasser 'o'e Haarlemse Jopen' 
gemakkelijk met 3-1 te hebben 
teruggewezen stond er nu een 
aanzienlijk minder eenvoudige 

Schoolbasketbaltoernooi 

Z.aterdag 15 januari zal de 
Korver sportha I weer gevu Id 
zijn met de basketballertjes 
van de basisscholen. Dit tradi
tionele toernooi, bijna veertig 
keer al georganiseerd door 
basketbalverenigingJhe Lions, 
word door alle leerlingen hoog 

aangeschreven en er wordt 
dan ook reikhalzend naar uit
gezien. 

Zoals ieder jaar zijn er weer 
mooie bekers voor zowel de 
meisjes als de jongenscatego
rie. Echter de wisselbeker is het 

klus op de Zandvoortse schakers 
te wachten in de vorm van 
Bergen. Leuk extraatje van deze 
loting was dat Bergen Jacob de 
Boer in de gelederen h~-eff, die 
eind jaren negentig lange tijd 
voor Chess Society uitkwam. 
Op bord vier was het Boudewij n 
Eysvoge l die de score opende 
voor Zandvoort. Hij versloeg de 
op papier sterkere Kees Kager 
zonder hem ook maar enig 

. m'oment uitzicht te geven op 
een beter resultaat. Dennis van 
der Meijden leek lange tijd 
voor het tweede punt te gaan 
zorgen maar hij investeerde 
veel tijd in een aanval die toch 
net niet door leek te slaan. Van 
der Meijden nam professioneel 
het zekere voor het onzekere 
en tekende voor de remise .. 
Cliteur had het genoegen het 
voormalige Chess-lid te treffen. 
Het duel zou cruciaal blijken 
voor de totale ontmoeting. De 
Boer kreeg een lichte aanval, 
echter zag tot zijn verbijstering 
dat Cliteur veel beter antici
peerde op zijn pionoffer dan hij 
zelf deed. De Zandvoorter kwam 
over twee vleugels tegelijk bin
nen en zette De Boer pardoes 

. mat, waarmee de ontmoeting 
in Zandvoorts voordeel beslist 
was. De remise van Fred van de 
Klashorst, waarmee de eind
stand op 1-3 .kwam was nog 
slechts va n belang voor de 
statistieken. Chess bereikte 
daarmee de 1/8 finales en kan 

. daarmee een poging gaan 
ondernemen geschiedenis te 
schrijvel<l. Slechts 2 maal wist 
een Zandvoorts team wist door 
te dringen tot de laatste 8. 
Voorlopig is het eerst maa r eens 
afwachten welke opponent 
begin januari uit de koker 
tevoorschijn komt. 

belangrijkste. Deze is voor de 
school die zowel bij de meisjes 
als bij de jongens het beste 
heeft gepresteerd. 

Het toernooi begint om 10.00 
uur en zal rond 16.00 uur eindi-' 
gen. Mocht u die zaterdag nog 
wat tijd vrij hebpen, dan is dit 
toernooi zeker aan te bevelen. 
In de agenda noteren dus! 
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Autosportseizoen 2006 van 
. start met Nieuwjaarsrace 

Het nieuwe autosportseizoen wordt zondag 8 januari traditie
getrouw ingeluid met de nieuwjaarsrace. De race is de derde 

. race in het 'winter endurance kampioenschap' van 2005/2006. 
Eerder werd er al een wedstrijd in oktober op de Zandvoortse 
racepiste afgewerkt en in december gebeurde dat op het Duitse 
Oschersleben . . 

Vorigjaar tijdens de nieuwsjaarsrace (foto: Chris Schotanus) 

In deze laatste race wist de 
equipe Sa leen met een 
Zakspeed de race te winnen. 
De equipe zal er bij de nieuw
jaarsrace niet bij zijn, wat een 
aantal equipes in de klasse 
boven de 2000CC niet onpret
tig zullen vinden. Deze equipe 
behield vooralsnog gemakke
lijk de eerste positie. 

Leider in het overall klasse
ment na twee races is Steven 
Gijsen. Gijsen reed het afgelo
pen seizoen met een Porsche 
in de McGregor Porsche GT3 
Challenge. Toch is niet ieder
een verbaasd, omdat Gijsen 
samen met de gebroeders 
Coronel de races in het winter 
endurance kampioenschap 
met een BMW Compact het 
seizoen ervoor ook al bovenin 
te vinden was. Gijsen rijdt het 
komende weekend weer met 
Tom Coronel. 

De rijders die het de equ'ipe 
Gijsen en Coronellastig kun
nen gaan maken, is de equipe 
va n de beide Kosters en 
Sanders. In de klasse tot 
2000CC waar het Zandvoorts, 
Blaricums en Emmense drietal 
in uitkomt, neemt de equipe 
de leiding. 

De eerste race werd door het 
drietal in oktober tijdens de 
Zandvoort 500 gewonnen. In 
Oschersleben werd Bertus 
Sanders vlak voor het einde 
door de Zakspeed van de 
equipe Saleen ingehaald . 
"Daardöor kon ik geen extra ' 
ronde rijden. In die ene ronde 
konden we wellicht achter onze 
conc.urrenten in deze klasse ' 
John de Vos en Dennis de Borst 
nog achterhalen. Helaas zullen 
we dat nooit weten", aldusde 
Emmenaar Sanders. 

In de nieuwjaarsrace zullen 
ook weer de bekende Porsche's 
en Marcossen te zien zijn. Naar 
verwachting zullen in deze eer
ste race van ·hetjaar ook enke
le bekende rijders uitde natio
nale autosport te zien zijn. 
Maximaal mogen 55 equipes 
verdeeld over vier klasse's 'mee
doen aan de race die 4 uur 
duurt. De vier klasse's die te 
zien zij'n, zijn de wagens boven 
de 2000CC, tot 2000CC, de 
BMW Compacts en de Seat 
Ibiza Tdi's. De trainingen begin
nen om 10.00 en duren tot 
10.30. De race vangt aan om 
12.00 en is vrij toegankelijk 
voor het publiek. 
Door Jaap Koper ,) 
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.~~ ~~:d. -20 apr. 
Deze week doe jij er goed aan 
met beleid op te treden. 
Somm ige zaken kunnen beter 
met de zachte ha nd worde n 
geleid. 

St ier 
27 aprtl-
20 mei 

Er is iets dat nodig door jou 
onder handen moet worden 
genomen. De zaak figt al vee l 
te lang, dat weet jezelf ook. Nu 
is de t ijd voor actie. 

Tweelingen 
27 mei-
20 juni 

Als zich deze week een pro
bleem voordoet in je co ntact 
met anderen is het vers~andig 
nuchter te reageren. Houd je 
hoofd maar gewoon koel. 

Kreeft 
27 juni-
22jU/i 

Je organisatorische talenten 
komen boven qp het moment 
dat je iets met andere mensen 
onderneemt. 

.4;'~ riI.! / Leeuw 
11 23ju/i - 22 aug. 

Laat je ha ndjes maar eens lek
ker wapperen, de kerstvakantie 
is nu echt over. Wat zijn je goede 
voornemens? Het gaat niet alle
maal va nzelf dus succes. 

Maagd 
23 aug. - 22 sept 

Je hebt aardig wat twijfels in 
het begin van het nieuwe jaar. 
Er is iets dat belangrijker is 
voor je.toekomst dan je in eer
st e instantie had ve rwacht. 

11~ Weegschaal 
~ ~ 23 sept - 22 CJft. 

Je partner doet erg zijn/haar 
best om jul lie relatie te verbe
teren, maar jouw eigen instel
ling is niet zo positief Jammer, 
het zou een goed voornemen 
zijn iets positieve r in het leven 
te gaan staa n. 

.:.. ~~. Schorpioen 
~'á " 23 oktober-

,,>,> 22 november 
2005 was ee n goed jaar voor 
de meeste schorpioenen. Wat 
een feest.. .. 2006 wordt alleen 
nog maar beter. 

• . ~~ Boogschutter 
".Ifi~ 23 nov. - 27 dec. 

Zo in het begin van het nieu
we jaar weet je niet echt wat 
je wi lt . Je voe lt je moe en 
besluite loos. Je partner kan 
daar zenuwachtig van worden. 

t1',q:;:. . 
tij~: Steenbok 

)() 22 dec. - 20 jan. 
Een hoop nieuwe uitdagingen 
voor jou dit jaar steenbok! Je 
weet zelf het be.st hoe je dit 
allemaal moet gaan aanpak
ken . Laat je creativiteit af en 
toe eens de vr ije loop. 

Waterman 
27jan. - 7gfeb. 

Een nieuwe liefde in het nieu-
we jaar? Zou leuk zijn, maar er 
gebeurd echt niets als je alleen 
maar thuis voor de buis blijft 
hangen. Alles moet altijd van 
twee kanten komen wil het 
goed zij n weet je . 

IJI~ Vissen . 
~ 20 feb. - 20 mrt 

Je hebt jouw zaakjes zo goed 
voorbereid en georganiseerd dat 
nu alles vanzelf loopt. Je hoeft 
zelf bijna niets meer te doen. 

Kook eens anders gehaktmengsel.erover, maak 
de randen vochtig en vouw ze 
dicht. Steek sterretjes uit het 
resterende plakje deeg. Leg de 
empanadas op een met ba k
papier bekleed bakblik en 
bestrijk ze met losgek lopt ei. 
Plak de sterretjes erop. Bak de 
empanadas in de oven in ca. 15 
minuten af Roer de overige 
kor iander door de chil is aus. 
Serveer de empanada met de 
zoete chilisaus. 

wekelijkse kookrubriek 

Bereiding: 
Verhit de boter met de olie in . 
een braad pa n èn fru it de u i 
met de knoflook goudgeel en 
glazig. Voeg het gehakt toe en 
bak het bruin en rul. Bak het 
amandelschaafsel en de rozij
nen 3 minuten mee en voeg 
het kaneelpoeder, de komijn , 

de koriander, de tom atenpu 
ree, 1/2 dl water, tabasco, zout 
en peper toe. Neem de pan van 
het vu ur. Schep er de helft van 
de koriander door en laat het 
afkoelen. Verwarm de oven 
voo r tot 220°(, Steek u it vijf 
plakjes elk vier cirkeltjes en rol 
deze iets uit. Ve rdeel het 

lI'(eer !i? t.J lI'(eer 
Empana as met pittig rundvlees . 

e 

Snack voor 4 personen. 

Ingrediënten: 

150 gr. rundergehakt 
1/2 ui (gesnipperd) 
2 teentjes knoflook (gesn,i pperd) 
15 gr. boter ' 
1 etl. o l ijfolie 
25 gr. amandel (schaafsel) 

.25 gr. rozijnen 
1/2 thl. kaneel 
1/2 thl. djinten (gemalen komijn) 

1/2 thl. ketoembar (gemalen koriander) 
1/2 blikje tomatenpuree (à 68 g) 
enkele druppels rode ta basco 
atl. koriander (vers, f ijngehakt) 
6 plakjes deeg (voor hartige taart, ontdooid) 
1 ei 
1/2 dl. chilisaus (zoete) 
snufje zout 
snufje peper 

Deze week willen we Bubbles wat extra onder de 
brengen. Bubt>les is sam!!n met zijh vriendje Bamb~p" 
nelgebracht.'Het waren~beide on~c9stre . aters 
kon duidelijk zien dat ze""al wat lariger vo Zichzelf 
ten zorgen. Bambam kwam al heel snel bij en vond m~nsen 
ook al snel leuk. hij is dai;1rom al laatst. 

Bij gJbÖles het_alle~aa l 
wat langer geduurd, hoewel 
hij"eigenlijk wel heel graag 
eerraai over zijn bol wil, dljlrft 
hij eigenlijk nog niet zo goed. 
Alsje wat langer op de afde
ling bent, dan komt hij pas 
tevoorschijn. Als je dan ook 
nog wat te eten bij je hebt dan 
ben je zijn beste vriendje!! 
We zoeken voor hem .&j:jn 
mensen die hem detijd gun-

Handdoeken gevraagd! 
Wij gebruiken dagelijks grote hoeveelhede 
voor de dierèfl . We zijn rt'u bijna door de v 
vragen oude handdoeken. U kunt ons hier zeer mee hel 

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in t e vul
len. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor in de 

rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen vakjes van de 

3x3 vierkantjes. De oplossing wordt volgende week gepubl iceerd. 
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Gemeente Zandvoort 
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Gemeentelijke publicatie week 01 • 2006 

Vergadering College 
De besluitenlij.st van de collegevergadering van 20 
december en de verdere in week 51 en 52 door het 
college genomen besluiten zijn 3 januari 2006 vastge
steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie ' 
en op de websile. 

Commissie Projecten & Thema's 
Op9 januari YÎndt een integrale vergadering' van ·de 
Commissie Projecten & Thema's plaats vanaf 20.00 
uur in de raadZaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open, De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de 
agenda staat: 
- Besluitenlijst vergadering van 21 november 2005 
- Masterplan Louis Davidscarré 
- Rondvraag 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website, In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich . 
hiervoor niet van tevoren aan te melden. 

Commissie Raadszaken 
De Commissie Raadszaken vergadert op 10 januari 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 
19.30 uur open. De entree vindt u aan het 
Raadhuisplein. Op de agenda staat: 
• Spreekrecht burgers 
- Besluitenlijst vergadering van 22 november 2005 
- Onttrekking aan openbaarheid deel Eltzbacher-

straat 
- Raadsvoorsfel nota spee·lvoorzieningen 
- Vaststellen Programma Onderwijshuisvesting 2006 
• Beslissen op aanvraag planschadevergoeding als 

bedoeld in artikel 49 WRO 
- Aanpassing verschillende verordeningen op recht

matigheid 
. - Rondvraag 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website. In deze pommissie kunnen burgers het woord 
voeren. Dit kan zowel over geagendeerde onder
werpen als over niet-geagendeerde onderwerpen, 
Degene die over een niet-geagendeerd onderwerp wil 
spreken, meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang 
van de vergadering bij de griffier. Hij vermeldt daarbij 
zijn naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp, 
waarover hij het woord wil voeren. Aanmelden kan ook 
via de website. 

Commissie Collegezalc:en 
De Commissie Collegezaken vergadert op 11 januari 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 
19,30 uur open. De entree vindt u aan het 
Raadhuisplein. Op de agenda staat: 
- Spreekrecht burgers 
- Besluitenlijst vergadering van 23 november 2005 
- Politiezaken 
- Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
- Analyse Evenementenbeleid 
- Nota Leerwerk- en stagebeleid 
• Rondvraag 

De agenda kan na het verschijnen ven deze krant nog. 
gewijzigd zijh. De meest recente agenda vindt u op de 
website, In dezë commissie kunnen burgers het woord 
voeren, Dit kan zowel over geagendeerde onderwerpen 
als over niet-geagendeerde onderwerpen. Degene die 
over een niet-geagendeerd onderwerp wil spreken, 
meldt dit ten minste 24 uur voor de aanvang van de 
vergadering bij de griffier.. Hij vermeldt daarbij zijn 
naam, adres, telefoonnummer en hel onderwerp, 

waarover hij het woord wil voeren, Aanmelden kan ook 
via de webs.ite. 

Commissie Planning & Control 
De Commissie Planning & Control vergadert op 12 
januari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan. 
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het 
RaadhuispJein. Op de agenda staat: ' 
- Besluitenlijst 24 november 2005 
- Vaste agendapunten: Accountant; Rekenkamer 
- Hulpverleningsdienst Kennemerland Gemeenschap-

pelijke regelingen 
- Hulpverleningsdienst Kennemerland 2e begrotings

wijziging 2005 
- Inventarisatie nota's begrotingsbehandeling/risico-

management e.d. 
- Raadsvoorstel Alternatieve Dekking precarioheffing 
- Bereikbaarheid kustlparkeerverwijssysteem 
- Onderzoeksplan 2006 
- Samenwerking/-vo~ing belastingdiensten 
- Rondvraag 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewiJzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website. In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich 
hiervoor niel van tevoren aan te melden. 

Kel'sfboomverbranding op 11 januari 
De traditionele kerstboomverbranding is dit jaar op 
woensdag 11 januari 2005 om 19.30 uur. Locatie: het 
slrand ter hoogte van gebouw de Rotonde aan de 
Strandweg. 
Kerstbomen kunnen woenSdag 11 januari ingeleverd 
worden tussen 13.00-16.00 uur op het terrein naast het 
Casino aan de Strandweg of bij de remise aan de 
Kamerlingh Onnesstraat 20. Voor elke· boom die u in
levert krijgt U € 0,25 en een lot. Er worden 20 cadeau
bonnen van i 5," verloot. De derde week van januari 
maakt de gemeenle de winnende lotnummers bekend 
in de krant en op de gemeentelijke website. Handelarén 
kunnen niet aan deze actie deelnemen. Voor nadere 
informatie: Centrale Balie, tel. (023) 57401 00. 

Vergunning vaartuig op het strand 
Voor het hebben of brengen van een vaartuig op, dan 
wel daarmee af te varen 'van, of aan te landen op het 
strand, dan wel binnen 300 meter uit de laagwaterlijn 
voor anker te gaan, is een vergunning vereist. Er zijn 
seizoens- en incidentele vergunningen, Omdat er veel 
onduidelijkheid heerste over het aanvragen van deze 
vergunning volgt hieronder een uitleg. Het aantal ver
gunningen dal jaarlijks wordt uitgegeven is beperkt. 
Personen aan wie vorig jaar een vergunning is ver
leend hebben voorrang. Een vergunning moet worden 
aangevraagd tussen 1 januari en 1 maart. 

Indien er geen vergunning beschikbaar is. wordt u op 
de wachtlijst geplaatst. U ontvangt van ons een brief 
op welke plaats u staat. Indien na de vergunning
verlening. gedurende het seizoen, vergunningen worden 
geretourneerd of ingetrokken, zal aan de eerst~ 
volgende op de wachtlijst een vergunning worden 
verleend, 

Bij een aanvraag dient een geldig legitimatiebewijs en 
een WA-varzekeringsbewijs voor een vaartuig te 
werden overgelegd. zodat vastgesteld kan worden dat 
het vaartuig op naam staat van de aanvrager. Het aan
vragen van een vergunning kost per 1 januari 2006 
€ 40,70 en voor de sticker ten behoeve van het vaar
tuig bedragen de leges ~ 5,05. Voor een ontheffing om 

. het vaartuig met een auto op het strand Ie brengen en 
er weer vanaf te haten, wordt een sticker op kenteken 
verstrekt, Het legestarlef daarvoor bedraagt per 1 januari 
2006€5.05. 

Gemeente Zandvoort 

In 2006 zal de aanvraagprocedure worden herzien. De 
herziene procedure gaat gelden vanaf 1 januari 2007. 
In de loop van het jaar zal hierover nader bericht 
worden. 

Begrotingswijziging 
Op 31 januari 2006 zal in de openbare raadsver
gadering de alternatieve dekking voor de structureel 
opgenomen extra inkomsten van € 300.000,-- voor het 
heffen van precàrio opleidingen en kabels În gemeente
grond ter vaststelling aan de raàd worden voorgelegd. 
Op grond van artikel 192, tweede lid, · van de 
Gemeentewet ligt de begrotingswijziging vanaf heden 
tot en met 31 januari 2006 ter inzage bij de balie van 
-het Gemeentehuis. 

Vergunningen 
Bouwvergunningen aangevraagd 
• 2005-215Rv, ingekomen 27 december 2005, hoek. 

StalionsstraatlPrjnsenhofslraat te Zandvoort, hef 
bouwen van een woning. 

• 2005-216Lv, ingekomen 28 december 2005, Treub
straat 2 te Zandvoort, het gedeeltelijk vergroten 
van de woning. 

- 2oo5-217Rv 1 e fase, ingekomen 28 december ;2005, 
8ramenlaan 2 te Bentveld, het oprichten van 
32 appartementen. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergut:1-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter Inzage. U kunt 
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie 
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts 
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of de bouwverordening kan worden 
verleend. kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen 
belanghebbenden bezwaar indienen. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingeozijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

Melding of klacht? 
Bel met oe Centrale MeidUin (023) 574 02 00. óf YUI op 
de website het digitale tormulier in 6f stuur een brief 
naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag tJm 'lJoonsdag: 08,30 • 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht; paspoorten en 
rijbewijzen ed, 

OpeningstiJden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafpla8ts 
aat! de TollefiS$1raat :zijn aUe claget! geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. 

College lid spreken? 
U kunl een afspraak maken met een collegelid, U doet 
ditleiefonisch via het centrale telefoonnummer. Daarbii 
geeft u aan waarover u hel co[legelid wilt spreken. Het 
kan Zijn dat u oerst naar eén vakafdeling verwezen word 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete Of gewenste bouwplannen is 
de werkCenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09,ooen 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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2006 start met grote nquête 
kwaliteit dienstverlening 

De enquêtemomenten zijn met 
reden vastgelegd, Zo valt het eer
ste enquêtemoment samen met 
de tijd direct na de verzending 
van de aanslagen gemeentelijke 
belastingen, Dit betekent dat 
veel burgers voor allerlei vragen 
naar de balie van het Raadhuis 
komen, 

Op basis van de drie toetsmomenten krijgt 
de gemeente een evenwichtig beeld van de 
beleving van de burger die een bezoek brengt 
aan het raadhuis en gebruik maakt van de 
dienstverlening van de Centrale Balie, 

Uw vanzelfsprekende 
spreekrecht 
Januari start met een serie commissievergade
ringen , In die vergaderingen bespreken uw 
bestuurders allerlei voorstellen, nota's en andere 
stukken, De vergaderingen en de agenda's vindt 
u op de volgende pagina, Wist u dat uzelf in deze 
commissies ook het woord kunt voeren en kurit 
vertellen wat u van e,en agendapunt vindt? In 
de commissies Raadszaken en Collegezaken 
kunt u daarnaast ook het woord voeren over 
onderwerpen die niet op de agenda staan, 

Wilt u over een eigen onderwerp spreken, meldt 
dit dan ten minste 24 uur voor de aanvang van 
de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch 
tijdens kantooruren op 023 - 5740100 en via de 
website, (onder Bestuur> Raadscommissies> 
Meepraten vindt u een aanmeldingsformulier), 
Bij de commissies Planning & Control en 
Projecten & Thema 's kunt u alleen het woord 
voeren over onderwerpen op de agenda, U hoeft 
zich hiervoor niet vooJaf aan te melden, 

Centrale Hal Raadhuis ' 

De enquête past in de koers die de gemeente 
vaart, De gemeente wil graag klantgericht 
opereren en hoort graag van klanten waar het 
beter kan, 

Eigen krant ' 
voor gemee!lte 
Voortaan vindt u alle gemeenteberichten hier 

in de Zandvoortse Courant. Zowel de officiële 

gemeentelijke publicaties.als gemeentelijke 

nieuwtjes. Gemeente ZandvoortNieuws heet 

de uitgave. Door een originele aanpak en 

inpassing lijkt het net alsof de gemeente een 

eigen krant uitgeeft. Die krant bestaat uit 

twee pagina's, daarna moet u 'm weer 

om~,raaien. De gemeente hoopt dat u zich 

door de nieuwe aanpak beter geïnformeerd 

voelt. Laat het ons weten. . 

Mail uw reactie naar info@zandvoort.nl 

o.v.v. Gemeente ZandvoortNieuws 

t.a.v. Communicatie. 

Digitaal ZandvoortNieuws voor 
,nieuwsgierige Zandvoorters 
Er zijn van die Zandvoorters die overal direct 

. van op de hoogte zijn. Nog voordat u er over . 
gelezen heeft in de krant, hebben zij het 
bijvoorbeeld ' al over de gevolgen van het 
geactualiseerde gemeentelijk verkeers.- en 
vervoersplan. In welke straat de snelheden 
naar beneden bijgesteld zijn en waar 50 km per 
uur van kracht blijft, 

Digitaal 
Grote kans dat deze inwoners van Zandvoort 
een abonnement hebben op ZandvoortNieuws. 
Dat is een gratis digitale nieuwsbriefvan de 
gemeente voor iedereen 'die graag goed geïn
formeerd wil worden over wat de gemeente doet 

Breed 
Plannen, projecten, wegwerkzaamheden, subsi
dies, maatregelen: ZandvoortNieuws informeert 
u breed. Niet alleen de gemeentenieuwtjes 
krijgt u razendsnel via de e-mail binnen. Ook 
van andere organisaties krijgt u nieuws, bij
voorbeeld de GG&GD, de brandweer en het 
nieuwe Loket Zandvoort , Steeds wordt het 
nieuws \Jetjes en overzichtelijk gepresenteerd, 
Een voorbeeld ziet u op de illustratie, 

Maatwerk 
ZandvoortNieuws biedt maatwerk, U krijgt 
precies dat nieuws waarin u geïnteresseerd 
bent, omdat u van te voren aangeeft naar welke 
onderwerpen uw interesse uitgaat. U heeft 
de keuze uit 19 onderwerpen, variërend van 
'Verkeer en vervoer' en 'Recreatie' tot 'Financiën' 

. en 'Projecten'. Bovendien bepaalt u zelf of u 
dagelijks de nieuwsbrief ontvangt ofwekelijks. 

Interesse? 
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief 
ZandvoortNieuws. U gaat naar de website van 
de gemeente - www.zandvoort.nl - en onder 
Actueel> Nieuws> Nieuwsservice 

ZandvoortN ieuws 
vindt u het 
aanmeldings
formulier. 
Gewoon doen, 
Grote kans dat 
u voortaan niks 
meer mist 

ZandvoortNieuws -
de digitale 
nieuwsbrief 
die u razendsnel 
informeert 



IIZANDVOORTSE 
COURANT 

WO-lijsttrekker Wilfred Tates 
heeft vorige week dinsdag tij
dens de Nieuwjaarsreceptie 
van de VVD uitgehaald naar 
zowel OPZ als CDA. Op deze 
uitlatingen, in het kader van de 
strijd om de kiezers rond-en in 
het gebied van de Midden
boulevard, is gereageerd door 
de fractievoorzitters earl Simons 
(OPZ) en Gert Jan Bluijs (CDA). 

Wij laten hier onder beknopt 
de door OPZ en GBZ gewraak
te woorden van Wilfred Tates 
volgen. Daarna de reactie van 
OPZ en CDA. 

Tates 
Over het besluit van OPZ om 
naar aanleiding van het vast
stellen van het Ruimtelijk 
Functioneel Plan op 9 juni 2005 

uit de coalitie te treden en het 
ontslag van hun wethouder 
Han van Leeuwen ten gevolge 
daarvan, heeft Wilfred Tates 

I ---: 
I ! 
.~------------~ 

NIEUWE COLLE01E 
ZONNEBRILLEN 

BINNEN 

DE MANNETJES 

Inbraak bij Hogendoorn 

'Binnenkort zullen all! geheime 
notulen over de Middenboulevard 
wel te koop worden aangeboden' 

gezegd : "OPZ stelt zich kritisch 
op tegen de plannen, maar 
heeft wel gedurende ruim-drie 
jaar een wethouder in het col
lege gehàd, die met groot 
enthousiasme zijn bijdrage 
heeft geleverd aan de plannen 
die nu voorliggen. OPZ heeft 
hierdoor de handen niet schoon 
kunnen houden en had het 
nooit zo ver mogen laten 
komen. Het zijn niet de draai
konten zoals het CDA, maar op 
twee paarden tegelijk wedden 
is ook niet politiek zuiver. En 
dat doorziet de kiezer. De VVD 
heeft deze raadsperiode altijd 
duidelijkheid gegeven en staat 
voor haar woord '''Tates stelde 
voorts : "S loop is sFechts toe
gestaan indfen tenminste 
75% van de bewoners wier 
woning op de nominatie staat 
gesloopt te worden, daarmee 
instemt. De VVD zal niet 
instemmen met het volbouwen 
van pleinen en open ruimtes. 
Ook de hoogte van de gebou
wen dient beperkt te blijven." 

Wilfred Tates 
opz 
Carl Simons reageerde namens 
OPZ met: "OPZ is tegen ge
dwongen sloop, tegen het 
volbouwen van pleinen in het 
Middenboulevardgebied en 
vóór het ontwikkelen van de 
beide polen. Dat was zo en dat 
blijft zo. Goed is het te merken, 
dat de VVD inmiddels tot het
zelfde standpunt is gekomen, 
want dat hebben zij lang in 
het ongewisse gelaten. De aan-

tijgingen àan het adres'van OPZ 
en Han van Leeuwen stroken 
derha Ive n iet met de feiten." " 

CDA 
Gert Jan Bluijs reageerde 
na mens het CDA: "Het verwijt 
dat het.CDA op twee paarden 
wed is niet gebaseerd op waar
heden en feiten. De CDA-frac
tie heeft gekozen voor het 
vaststellen van plannen geba
seerd op haalbare uitgangs
punten waarbij de bewoners
een goed garantieplan wordt 
voorgelegd. Binnen de VVD is 
al jaren onduidelijkheid of ze 
voor of tegen de plannen zijn . 
Het bevreemd het CDA dat, 
toen zij in maart 2005 met 
alternatieve plannen kwamen, 
de VVD die niet steunde. Is dat 
dan duidelijkheid? ... Ofwedt 
de VVD op twee paarden? 
Wij vinden die inzet te hoog 
en doen niet mee aan het 
gokken van de VVD met als 
in zet de bewoners van de 
Middenboulevard." 

Zandvoort aan kop bij echtscheidingen 
De gemeente Zandvoort telde 
met 16,3 procent per duizend 
inwoners in 2005 het hoogste 
percentage echtscheidingen 
van ons land. Na Zandvoort 
zijn de gemeenten Noorder
koggenland en Amsterdam 
respectievelijk tweede en 
derde. 

Ook vroeger kende Zandvoort 
procentueel gezien al ~ens de 
meeste echtscheidingen van 
Nederland. In het verleden is 
daar een onderzoek naar inge
steld. Als één van de oorzaken 
werd toen genoemd het toe
risme, dat vooral in de zomer
maanden aanleiding zou geven 

tot huwelijksproblemen. Wat de 
oorzaak is van de huidige stand 
van van zaken is niet duidelijk. 
Landelijk gezien is het voor het 
eerst sinds jaren dat het aantal 
echtscheidingen weer is toe
genomen. Volgens het Centraa I 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
werden in het afgelopen jaar 
bijna 33-°°0 huwelijken be
ëindigd, 2000 meer dan in 

2004· X 10DO 

Botsende 
karakters 
ofiemand 
anders in 
het spel 
noemden 6ron: C6S 

en vrouwen het vaakst als 
redenen om te scheiding. 
Eén op de vijf vrouwen gaf aa n 
dat lichamelijk geweld de 
reden was om te scheiden, 
"mannen zeiden iets vaker 
dan vrouwen dat ze waren 
uitgekeken op hun partner of 
dat ze geen gemeenschappe
lijke toekomstplannen bleken 
te hebben. 

mannen Grafiek echtscheidingen 

Makelaars O.G. 

CENSE I " I 
van LINGEN 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

Borghouts: 
grotere gemeenten 
Comissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, H. Borghouts, 
heeft in zijn nieuwjaarstoe
spraak opgemerkt dat gekeken 
moet worden of het aantal " 
gemeenten in de provincie 
Noord-Holland niet vermin
derd moet worden. 

Borghouts is van mening dat 
gemeenten kleiner dan 30.000 

inwoners (Zandvoort telt 16.00 

inwoners, red.) zouden moeten ' 
fuseren . Hij noemde gemeen
ten met tussen 3°.000 en 
75.000 inwoners wenselijk. In 
dit verband noemde Borghouts 
een gemeente met meer dan 
75 .000 inwoners een grote 
gemeente. Dat in ogenschouw 
nemende betekent dit voor 
Noord-Holland, waar 46 ge
meenten met minder 30.000 

inwoners zijn, dat in de komen
de jaren veel te onderzoeken 
is. Voor het zover is zouden 

' zowel Rijk als. Provincie hun 
huidige beleidsuitgangspunt 
moeten wijzigen dat geméen
telijke fusies van onder op 
moeten komen. 

De woorden van Borghouts 
sluiten uitstekend aan bij de 
mening van Zandvoorts eerste 
burger. Burgemeester Van der 
Heijden benadrukte in zijn 
nieuwjaarsrede van vorige 
week, dat hij van mening blijft 
dat de ontwikkelingen op dit 
gebied nauwlettend gevolgd 
moeten worden. 



FAMILIEBERICHTEN Bi 
Hel is gebeurd 
Hel is gedaan 

Hel afscheid is genomen 
Wij zullen je lalen gaan 

Met een hart vol verdriet en met dankbare herinneringen 
aan alles wat zij voor ons is geweest, 

geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve 
vrouw, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi 

Maria Ottenbros - van der Kroft 
- Rie-

weduwe van Frits Ottenbros 

in de leeftijd van 85 jaar. 
Co en Ed 
Miriam en Michel 
Esmée, Dewi 
Frits en Edith 
Nadine 
en verdere fami lie 

Zandvoort, 6 januari 2006 
"Huis in de Duinen" 

Herman Heijermansweg 73 

Correspondentie-actfes: C. Dammers-Ottenbros, 
Bunderbos 67, 2 134 RN Hoofddorp 

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij 
heeft ondervonden van alle 

medewerkers van het Huis in de Duinen, van huisarts 
Scipio-Blume en van haar assistent Miranda. 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Prinsesseweg 34, T (023) 5714131 
www.bibliothèekzandvoort.nl 

maan1lg: 14.Q0'1uur -29.00 uur 
dinsdag: 14.00 uur - noo uur 
woensdag: 10.00 uur 17.00 uur 
dond.~r.· Jlag: '11!L0 ~,ur - 17.00 uur 
vrijcfa!i 1<f.60 uur 12.00 uur 

14.00 uur - 20.00 uur 
zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur 

BURGERLIJKE STAND 

31 december 2005 - 06 januari 2006 

Ondertrouwd: 
Hagen, Eduard en: Kerkman, Gerda. 

Overleden: 
Alandt, Carl Hans, oud 73 jaar. 

Vreeburg geb. Jongert. Hermina Marijke, oud 59 jaar. 

Buurman, Lilian Catherina Johanna, oud 92 jaar. 

Todd, Arthur Rowland, oud 85 jaar. 

va n Leenders geb. Speek, Fennegien, oud 95 jaar. 

Leegwater, Cornelis, oud 78 jaar. 

Sterkma n geb. van Brenkelen, Gerarda Adriana 

Johanna, oud 97 jaar. 
I 

Engl geb. Ga nil, Neneng, oud 50 jaar. 

Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 

Tel: (023) 584 1682 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. 

ar 

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 
heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten. 

Voor een éénmalige afkoopsom 
van € 2.695,-' (prijspei/2005) wordt mijn begrafenis 

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken. 
(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw € 3.750,-). 

(~?i GRATIS 0800-0224535 

UITVAAR TCENTRUM HAARLEM 
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefo'on (023) 532 87 50 

ulp bij o'verlijden 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 15 JANUARI 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
10.00 uur ds. mr. J.w. Verwijs 

Gereformeerde Kerk, ju/ianaweg 
10.00 uur ds. T.e. Wielsma uit Uithoórn 

Protestantse gem.·Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan;, Aerdenhout 
10.00 uur mw. ds. M.A. Smalbrugge 

RK Pa~ochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur mw. M. Wassenaar 

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor e. van Polvliet 

WATERSTANDEN 

.~ t BOUDEWIjN'S VISSERVICE 
~ltJ . www.boudewijnsvisservice.nl 

-'({ 06 - 12204845 

Januari Hoog 
water 

f""'t5"""o-·' =2-'· ... '''(j)209 

Laag Hoog Laag Hoog 
water water water water 

VR 0258 
1a:<Y4: " 1429q·23'q~Q:~ 
1048 1519 2350 

~~~. 0?49 , 'J~"Q 160ft , .. ::Ji. 
Zo 
rMA 

0028 0~4;:;3~0 ."".,..z~=-~~ ..... 
O~ Q45~~,,,,,,. ~~"-~:.....II 

DI 17 
Wo 18 
Do 19 

0128 0533 1329 1743 
013..2. 061Q: ."" ,1343 a1l1 8:6U 
0159 0640 1419 1848 

COLOFON ~ 
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
hu'is-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort e'n Bentveld! 

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Te l & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl 

Openingst ijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09.30 - 16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

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

Bladmanager: 
Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 
Email: gil li s@ 
zandvoortsecourant:nl 

Centrále redactie: 
Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 826 85 
Ema il : joop@ 
za ndvoortsecou ra nt.n I 

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

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

Verspreiding: 
Verspreid Net B.\I, 
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 -18.00 uur 
023 - 5716 105 of 
06 - 12136136 

Uitgever: 
v.of. Zandvoort Press 

Oplage: 
9.250 exempla ren 

Internet 
www zan dvoo rt seco u rant n l 

Het gebruik van advertenties en/ofteksten uit deze uitgave is niet 

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 



Presentatie 
collegeplannen 

LOC 
In de integrale vergadering 
van de commissie Projecten 
en Thema's van afçelopen 
maandag, heeft projectwet-

. houder Ton Kooiman de gewij
zigde plannen inzake \ het 
Masterplan LDC van het 
college openbaar gemaakt. 
Door middel van een visuele 
presentatie werden de plan
nen ontvouwen. 

Drie mogelijke varianten wer
den door Kooiman uit de 
doeken gedaan, waarvan het 
college inzet op plan C In dit 
plan is ruimte voor het 'markt
plein' ingeruimd bij de nieuwe 
brede school in plaats van 
op de Louis Davidsstraat. 
Ook de grootschaligheid die in 
hèt oude Masterplan storid is 
aangepakt. Op slechts een 
eAkele locatie zal voor -vier 
verdiepingen gekozen worden. 

Een heikel punt voor de com
missieleden was, uiteraard, 
de beschikbare parkeerruimte 
en hoe die te creëren. Vooral 
de gehanteerde norm van 1,4 
was een doorn in het oog 
van vel€ commissieleden. De 
uitvoerend ambtenaar maakte 
de vergadering duidelijk dat 
voor een dergelijke locatie een 
maxim ale norm van 1,5 geldt 
en dat de gemeente daar 
tegenaan was gaan zitten. 
Menig lid vroeg zich afwaar-

om in nieuw noord, bij het te 
rea liseren nieuwe gedeelte, 
een norm va n 1,8 nodig was en 
in het centrum niet. Volgens 
Kooiman was dat simpel: "In 
nieuw noord zullen vooral 
's avonds veel plaatsen nodig 
zijn voor onder andere bezoe
kers van de bewoners, dat is in 
het centrum minder."Toch zal 
de wethouder de voorgestelde 
opt ies van de commissie uit 

. moeten werken want er was 
nog lang geen consensus over 
dit onderwerp. 

Een ander punt was de plaats 
va n de ondergrondse.parkeer
garage. Zoals bekend was 'al 
vorig jaar beslo~en dat deze, 
onder andere, onder de brede 
school zou moeten komen. Een 
aa ntal leden was dat kennelijk 
vergeten of wilde dat nu 
niet meer. Een plaats onder 
de Louis Davidsstraat en onder 
de nieuwe woningen aan de 
Koningstraat zou tot de moge
lijkheden behoren . Met name 
GBZ, bij monde van Astrid . 
van derVeld, wilde echter vast
houden aan de oorspronkelijk 
besproken plek. 

Op 7 februari zal de wet
.houder met zijn, eventueel, 
gewijzigde pla n nen terug
komen naar de commissie en 
zal het een en ander duidelijk 
moeten gaan worden. 

CARTOON Hans van Pelt }; r • 

"LUCKY" AJAX IN ZANDVOORT 

H 
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Verkiezing Zandvoorter van 
het jaar 2005 

Laatste kans om uw stem uit te brengen! 

De actie "Za ndvoorter va n het 
jaar 200s" loopt fantastisch. Er 
zijn al heel veel email berich
ten verzonden en ook de bon
nen met de gekozen genomi
neerden worden trouw bij de 
redactie van de Zandvoortse 
Courant in de brievenbus 
gestopt. Ondertussen heeft 
d~ jury al een tussenstand 
gemaakt maar die verklappen 
we nog niet. Wél liggen diver
se personen dicht bij elkaar en 
het zal een spannende nek
aan-nek race worden . Hebt u 
nog niet uw stem uitgebracht? 
Dat kunt u nog tot lsjanuarL 
doen. Breng uw stem uit op 
degene van wie u vindt dat hij 
of zij de titel verdient . Dubbel 

ingevulde bonnen of e-mail 
berichten tellen uiteraard niet 
mee. Onder alle inzenders wor
den 25 VIP pla?tsen_verloot en 
deze gel u kkigen worden 
uitgenodigd om aanwezig te 
zijn tijdens de feestelijke avond 
op vrijdag 20 januari in het 
vernieuwde Casino waar de 
huldiging van de winnaar of 
winnares plaats vindt. Ook de 
lokale radio ZFM is aanwezig 
en zal voor een reportage 
verzorgen die maandag 23 
januari te beluisteren zal zijn 
op de lokale radio. In de editie 
van 26 januari zal in de krant 
bekend gemaakt worden wie 
de eer 'Zandvoorter van het 
jaar 2005' is toekomen. 

De genomineerden in alfabetische volgorde: 

• Victor Bol: Strándactief 
• Ger Cense: Initiatiefnemer 

van het Zandvoortse straat
namenboek 

• Dick Duijves: Stuwende 
kracht achter de Zandvoortse 
oecumene 

• Hans Ernst: Directeur van 
Circuit Park Zandvoort 

• Wim Fischer: zorgt voor 
de samenhang tussen de 
Zandvoortse ondernemers 
en de diverse verenigingen 

• Elly Keur-Molenaar: Vrijwillig
ster Rode Kruis 

• Martine Joustra en Ankie 
Miezenbeek: Stichting zand
voorte Vierdaagse 

• Klaas Koper: Landskampioen 
Dorpsomroeper 

• Harry Lemmens: Stichting 
Viering Nationale feestdagen 

• Thys Ockersen: Cineast, schrij
ver en initiatiefner:ner van 
Simon van Collem filmclub 

• Peter Tromp: Stichting Classic 
Coneerts 

• Ben Zonneveld: Shantykoren
festival en Week van de Zee 

Breng ook uw stem uit 'door een e-mail te sturen naar:jury@ 
zandvoortsecourant.nl met de vermelding van de naam van uw 
kandidaat, of door ondersta~nde bon in te leveren bij de redactie 
van de Zandvoortse Courant: Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort. 

WIE WORDT ZANDVOORTER 
VAN HET JAAR? 

U Kunt als VIP gast bij de uitreiking aanwezig zijn. 
Onder alle inzenders worden 25 VI P plaatsen verloot. 

Mijn ke,uze voor de Zandvoorter van het jaar 2005 is: 

CD --------------------------------------o --------------------------------------
G) 

Naam en adres inzender: 

U(ZANDVOORTSE 
OU~T 

Opruimen in het nieuwe 
jaar; een kunst apart 

Alles is (weer) bijna normaal 
~h dit nieuwe jaar. 2006.' De 
kinderen zijn weer naar school. 
pe laatste restjes sneeuw 
W I ·' ,B ,~ gesmo ten. Kerstuomen ver-
brand . Gelukkig pinkelen er . 
Q,0g wel wat ker31lichtjes in 
bomen. En de nieuwjaars
kaarten? Mogen van mij nog 
een weyk of twee bliJxen 
hangen: Äan de ouderwetse 
schrootjeswand. Opgeprikt 
Jllet kleil'1e kopspeldjes. 

Goede vo()rneme[ls gemaqkt? 
AfVallen.~toppen met ro~en. 
Minder alcohol gebruiken. 
p<'!t.zijn?e geijkte kret,en; 
I R"zelf heö'öok een goed v?for
nemen. Opruimen. En weg
gg.oien. Hoe zo bedoel ik d(jt? 
lI('ben n.l. e.en 'Bewaar M~p'. 
Alles gaattien keer door lTlijn 
handen. En dan leg ikllet 
toch weer terug in de kast. 
Dit jaatl'noet dat anders. 
Heb ik mezelfvo®r genor)ten. 
Alles watstuk is mqet wég. 
Vaatdoekjes met rafels? Wég. 
S'ervies flnY€t een stukje er'áf? 
Weg ermee. Kleding die ik. 
niet meerçlraag? 111 de klegfng
cóntain€l Zelfs mijn oUde 
droogtrommel stopte ermee. 
Eind va niet ou~jaar. Die is 
nu dus oOK weg. Meegenomen 
door een aardige verkç>per. 
Va n de nie'uwe droger. NdD ja 
aardig,. .. Je moet er wel voor 
betalen. 

% 
Ook de oude kliekjes moeten 
w.,ég. Niet meer terug in de 
\Frleze r. V50r-je-vJ~et-m~at· 
nooit. Toch wel gemakkelijk 
als je allef1n benth1yv ijfel~~.d 
trek ik kasten o~en. Dat'''ene 
bord van mijn oude servies. 
E.Mis maaçeen klein schilfertje 
al ...... .streng spreek ik mezelf 
toe. Met een boog verdwijnt 
qet in der uilnisbak: Goe<átzo, 
Prijs ik mezelf enthousiast. 
0,;·:' , '~.' .,:.<;ffi ·t· 

Het begin is gemaakt. Nu de 
rest nog~ 

Met schaamrood op mijn 
kaken m6et ik iet§tbeken~én. 
Het blééf bij dat ene bord! 
<;($jL Goeitif'0ornemens? 
JèRunt iè:beter filet m 



Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN SCH RUVEN? 

U bent echt niet de enige. 

Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels, 
rekenen en computerlessen. Gratis proefles! 
Bel (023) 531 95 53 en vraag naar Annet Flink. 

POTGIETERSTRAAT 56, ZANDVOORT VAN SPEIJKSTRAAT 2-25, ZANDVOORT 

Eengez inswoning in de woonwijk "Oud Noord". 
Een voor- en achterkamer, een nette keuken, 
2 slaapkamers en zolder via vlizotrap. 
Stenen berging met achterom en binnenplaats. 
Goede parkeergelegenheid in de directe omgeving. 
Perceelgrootte 74 m2. Kindvriendelijke 
omgeving met spee lter rei~.zeer nabij. 

• Het geheel verkeert nog in originele staat; 
• Verwarming via gashaard en gevelkachels; 
• Woonoppervlakte ca. 75m' en inhoud ca.200 ml 

Vraagprijs: € 198.000,= k.k. 

Moderne 3-kamer maisonnette met 2 dakterrassen 
en balko,n. Lichte woonkamer ca 30m', mode! ne 
open keuken, 2 slaapk., ruime, fraa ie badkamer. 
Privé parkeerplaats en berging. Woonopp. ca loom'. 
• Begane grond voorzien van een fraa ie, 

laminaat vloer; in eiken uitgevoerd; 
• Hardhouten.kozijnen met dubbelglas en 

bouwjaa r 2000; 
• ·Privé-parking; de centrale garage is voorzien 

van een automatische deur; 
• Het object verkeert in uitstekende staat. 
Vraagprijs: € 259.500,= k.k. 

CiREEVEN MAKELAARDIJ O.G. - TEL. 57 39 234 

Café Oomstee 

Elke dag geopend van . 
16.00 tot 01.00 uur 

.Ook biljarten 
is mogelijk! 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

De Olympische Winterspelen komen eraan ....... .. 

Wij bieden U extra scherpe prijsvoordelen! 

Profiteer nu. van de Polo Turijn! 

Voll(swagen Polo Turijn ' tegeno""rde'-sprjs 
1.2 Motor 47 kW/S5 pk 5 \/ersnellingen voor een vergetjkbaar 
3-deurs. Cllmatlc alrcondttlonlng, stuurbekrachtlging bas~ model. Vert>ruik 

centrale deuMlrgrendeling, afstandsbediening, el. bedienbare ramen voor in Vl00 km. 5.9 totaal. 
el. verstel- en \I9!WlIrmbare budenspiagels, 4 Luidsprekers 7.6 binnen bebouwde kom 
Airbags & Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier. ABS 5,1 bulten bebouwde kom. 

pd""eeI",b",are=ach=terb"""an",k.",E",as",="vE""nteL!.-'rv" in"-hc=oog""lte<-.:\I9rs=t""eI,,,ba,,-,re,-,voors=~toel=en'---___ ---1C02 emissie 142 gJkm 

L.:0~nze;:.:..;;h;:,uisp=rijs:::,.: ..c:€::...;.1~4~.5=5-=-5!..:IO:...O=--* _____ --,-____ ---.J excl AflellElringskosten 

Uw Volkswagen Dealer 

Auto Strijder Zandvoort 
www.autostri jder.nl 

Zandvoort Burg. v. Alphenslraat 102 - Tel. 023 57/14565 



Joke Bruijs zingt 
Peggy Lee in De Krocht 
Zondag 15 januari geeft Joke Bruijs, onder begeleiding van het 
trio Johan Clement, een concert in De Krocht. Niet, zoals vermeld 
in de agenda van de Zandvoortse Courant, om 20.00 'uur maar 
om 14.30 uur 's middags in gebouw De Krocht. De toegang is €15. 

Joke Bruijs is een allround 
artieste die, en daar raakt men 
nog wel eens van in de war, 
alles kan. Zij zingt de sterr.en 
van de hemel sinds haar 15e en 
is een veel gevraagde actrice 
voor zowel theater, televisie als 
filmproducties. De overvolle 
agenda van de afgelopen 37 jaar 
zegt genoeg. Zo begon zij 
op 15-jarige leeftijd aan optre
dens met radio orkesten als: 
het 'VARA Dansorkest', 'The 
Skymasters' en het faméuze 
orkest The Ramblers'. Een fan 
tastische start van haar carriè
re die snel gevolgd werd door 
Theatercomedy producties met 
o.a Jan Blaaser, de Mounties en 
Mini & Maxi. In het seizoen 
'85-'86 verraste zij iedereen 
met haar bijdrage in twee pro
ducties van de cabaretgroep 
Don Quishocking namelijk 
'Kaltes Grauen' en 'Instituut 
Zwagerman'. Ook op musical
gebied heeft Bruijs zich bewe
zen in programma's als 'Kaat 
Mossel' (1994), 'Mooi Katen
drecht' (1996) en de prachtige 
productie 'Blood Brothers', 
waarin zij een zeer indrukwek
kende hoofdrol vertolkte. 
Op televisie heeft zij zich de 
laatste jaren ontwikkeld als 
een vaste waarde in producties 

als:'Vreemde praktijken'en de 
televisiehit 'Toen was geluk ' 
heel gewoon' (best bekeken 
Nederlandse comedyserie sinds 
jaar en dag). Deze serie, die 
met 12 jaar de langst lopende 
serie in Nederland is, won in 
1999 de Academy award en de 
prestigieuze Televisierri ng. 

Het meest recente succes is 
haar bijdrage aan de grote 
40-ja rige jubileumshow van 

. André van Duin, waarin zij met 
haar enorme veelzijdigheid 
avond aan avond Van Duin 
bijstond voor altijd uitverkoch
te zalen. Intussen blijft er ook 
op zanggebied genoeg gebeu
ren. Zo was zij soliste in een 
theaterprogramma met muziek 
van Cole Porter onder leiding 
van het orkest van Cor Bakker. 
Een jaar later de~d zij een 
theatertour met muziek van 
Richard Rodgers onder leiding 
van het Metropole orkest met 
lovende recensies als gevolg. 
Ook bracht zij haar eerste solo 
jazz CD uit onder de naam 
'Close to me'. Op deze CD zingt 
zij voor het eerst onder leiding 
van Louis van Dijk, een legen
de in de Nederlandse muziek
wereld, een blauwdruk van 
musici uit de 'top van het 
Nederlandse jazzcircuit. Deze 
CD werd zeer enthousiast ont
vangen en is in het buitenland, 
met name Japan, inmiddels 
ontdekt en daar op weg een 
grote hij te worden. 
Voor meer informatie is er de 
site www.jazzinzandvoort.nl; 
kaarten kan men reserveren 
via 023-5310631 (You Name It) 
ofverkrijgbaar aan de zaal. 
Lienke Brugman / 

Inbraak bij wet~ouder 
In de nacht van zaterdag op zondag jongsleden is. bij wet
houder Hans Hogendoorn ingebroken. Toen Hogendoorn rond 
00.00 uur thuis kwam trof hij één grote bende aan. 
Hogendoorn had 's middags, zag hij tot zijn grote schrik de 
samen met zijn echtgenote, tuindeuren wagenwijd open 
zijn huis verlaten om naar de staan. In zijn woning was let
nieuwjaarsreceptie va n de terlijk alles overhoop gehaald: 
KN RM te gaan. Na afloop was kasten geforceerd en leegge- . 
hij bij vrienden gaan bridgen maakt, een antiek bureau met 
en kwam rond middernacht een koevoet behandeld,de kel- , 
thuis. Toen hij zijn pand via de tler volledig doorzocht en de 
achterdeur wilde binnengaan, voordeur opengebroken. Tot 

GEN 
BADPLAATS DOOR 

" Stroofstoringen DuijnwUk is bij hen bekend. Gemengd KORer Ensemble. 
Het was in december 2005 in ' De oorzaak van'het probleem Tijdens de opmaak va n de 
Zandvoort schering en inslag is niet de uitbreiding van krant is het euroteken veran
met stroomst.oringen. Heel 1de wijk. Volgens Nuon is de @ derd in e,en 9 ~n zo lij~t het 
vervelend allemaal want techniek van de centrale netofhetbedragg400euro 

geen TV, radio (s. Helaas voor Stichting' 
ookWgeen centrale"verwar- Comité BUzonde,re Hul!@Zuid-

ming. Gelukkig was het maar Ken nemerla nd, waar hèt geld 
voor korte duut maar niet bij naartoe 

erl:;en zoal~6ij mevf'ouw w€40 
Mettes die in Park DuîjnWijk 
woon,!;, ' Zij .heeftbegin 
december nci de zoveelste 
stroomstoring de volgende 
briefoaarde krantge\Ót.uurd: 

- "In onze wijk hebben w~ colo 
lectieve verwarmin m.v. 
een ~41genaa'j}&:de ' te-
kracht, In de 'Z9mer gaat het 
relatief goed maar in het 

izoet}1!l<omt het een 
paar keer per jaar voor dat el' 
geen verwarming engeen 

"warm 'water is. Het \Rlarme 
water is ook regelmatig niet Goed begin 
van e,en con te tempera- De storing van de lokale 
tuur "" n is al diverse bmroepZFM is, na vele weken 
kerenonder de norm 60 0

( uit de luchtte zijn geweest, in 
(den~aan legionella) geweest. het nieuwe jaarverholpen. De 
Vanaf 2000 15 er contact ·luisteraars die via de ether de 
geweest met Nuon die al ,Jadio volgen kunnen, nu de 

r;eder;!en gegeven . verkie~ngen er aan~pmen, 
heeft m.b.t. de storingen en met gerust hart ZFM o'p 106.9 
klachten. On'fu,e vermoeden af~tellen. Er moet natuurlijk 

. ret'S geen .stroomstoring komen 
ter : want dan krijgt niemand 

zijn schrik waren zijn laptop en 
LCD televisie verdwenen, samen 
met alles wat van waarde zou 
kunnen zijn. Hogendoorn: "Ik 
dacht dat ik een goed bevèiligd 
huis had. Niets was echter 
minder waar. Als men binnen 
wil komen wordt,er gewoon 
geweld gebruikt, in dit geval 
een koevoet. Mijn buren waren 
beiden niet thuis of hebben 
niets gemerkt." 

. Zandvoort enig geluid uit 
in ra~lio, zelfs niet uit zijn 

autoradio. 

Vernielzuchtig weekend 

Tijdens een verscherpt toezicht 
op het uitgaanspubliek het 
afgelopen weekend, zijn ver
schillende aa nhoudingen ver
richt. Twee verdachten zijn 
aangehouden voor vern ieling 

. van een tuinhek; drie voor de 
vernieling van een schutting 
en twee andere voorvernieling 
van een personenauto. Vier 
verdachten zijn bekeurd voor 
baldadigheid. 

Over de kop 

Afgelopen maandag omstreeks 
08.20 uur raakte een 41-jarige 
Zandvoortse automobilist op 
de Boulevard Barnaart in een 
slip en sloeg ove~ de kop. 
Het slachtoffer I iep en kele 
gebroken ribben en een inge
kla pte long op en is opge
nomen in een zie·kenhuis. 
Onderzoek wees uit dat de ijzel 
de oorzaak van de slip was 
geweest. 



Makelaars O.G . 

• CENSE I PI 1 
van LINGEN 

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU 

~ @ 
NVM virtual tour 

W1TTEVELD 20 ZANDVOORT 

• Goed onderhouden, col1lfortabel '3-kamer appartement 
op de 5' verdieping gelegen 

• Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen ____ 
• lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid) 
• Moderne semi open keuken (Siematic) v.v. app. 
• Complex v.v. een lift, berging op de begane grond 
• Woonoppervlakte 90 m' 

'Vraagprijs: € 259_000,-

KAMERS TE HUUR 

IN ZANDVOORT St HAARLEM 

(minimale huurperiode 1 jaar) 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van 5trien 023-57 32 880 

Makelaars O.G. 

CENSE I .. I 
van LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvLnu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 

DE CENESTETSTRAAT 15 ZANDVOORT 

• In rustige omgeving gelegen tussenwoning 
• Op loopafstand van strand, centrum en station 
• L-vormige woonkamer met gashaard, erker en serre, 

royale open keuken en 3 slaapkamers 
• Deze woning is goed onderhouden, doch gedateerd 
• Geheel voorzien van dubbele beglazing 
• Woonopp. ca. 80 m' , perceelopp. 103 m' 

Vraagprijs: € 219.000,-

RONALD KETELLAPPERSTRAAT 7 ZANDVOORT 

• Op de 2' verdieping gelegen goed onderhouden 
3 kamer appartement met zonnige loggia (zuiden). 

• lichte woonkamer met deur naar loggia, moderne open 
keuken v.v. apparatuur, moderne badkamer 

• De gehele woning is gestuukt 
• Een appartement om zo te betrekken! 
• Woonoppervlak ca. 80 m' 

Vraagprijs: € 189.000,-

Royaal 3-kamer appartement van 160 m' 
Gelegen in appartementencomplex "Malaga" 
Ruim terras zuid en inpandige garage 
Royale living, luxe open keuken v.v. apparatuur 
2 slaapkamers, 2 moderne badkamers. 
Gehele appartement houten vloerdelen. 

is in onze woninggids een onjuiste prijs vermeld. de juiste vraagprijs is: 

Op de 2' verdieping gelegen 4-kamer appartement . 
(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht 
Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon · 
Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer 
Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas 
Woonoppervlakte ca . 90 m' . 

Vraagprijs: € 269.000,- appartement 
€ 30_000,- garage 

LEEUWERIKENSTRAAT 12/2 ZANDVOORT 

• Ruime en goed onderhouden 3 kamer maisonnette 
(v.h. 5 kamers) met terras op het zuiden. 

• L-vormige living, woonkeuken, luxe badkamer 
• Geheel v.v. dubbele beglazing 
• Eventueel garage te koop! 
• Een appartement om zo te betrekken! 
• Woonoppervlakte ca. 100 m' 

Vraagprijs: € 235.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP 

ÓÓK IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon : (023) 573 5987 

KONINCSTRAAT 38 

~ 
.. .. . . .. .. 

DE . ; 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

ZANDVOORT 

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen 
• De woning dient inwendig gemoderniseerd te worden 
• Zitkamer met erker en open haard, royale eetkamer met 

marmeren schouw, studeerkamer en keuken 
• 2 slaapkamers en 3' kamer om badkamer te realiseren 
• Perceelopp. 75 m' , erfpachtscanon € 453,78 per jaar 
• Woonoppervlakte ca. 75 m' 

Vraagprijs: € 249.000,-



DE POLITIEKE PARTIJEN OVER ... 

BEWEEG!! 

o 

~. Do.or een fout bij een server, heeft het 
~ antwoord op vraag 4 van de Zandvoortse 

Courant vorige week niet in de krant gestaan. Hierbij 'alsnog: 

GBZ is van mening dat 
Zandvoort een badplaats IS 
waar men goed moet kunnen 
wonen en werken. Zandvoort 

. zonder toerisme zal een uit
gestorven dorpje worden 
zonder het uitgebreide winkel, 
café en restaurant aanbod wat 
wij nu kennen. GBZ is van 
mening dat het toerisme 
weliswaar wat ongemakken 

met zich meebrengt maar dat 
dit niet opweegt tegen de 
voordelen dat Zandvoort er van 
heeft. GBZ heeft het toerisme 
hoog in ' het vaandel staan 
maar niet ten koste van alles, 
het moet ook plezierig zijn om 
hier te wonen! GBZ zal dan ook 
blijven zoeken naar het juiste 
evenwicht tussen toerisme en 
wonen. 

genheid is een creatIeve 
l/ifjJg van st_stiek. fle~elt 
f[ra eet er In meerdemeld 
van dt/s niet zet/ren? 
Ik herken hierin het niet 

~fb~()~!~:~§::~e:Iffo°~ 
lees ondernemers- staan te 
dlijJge,n om "itlvloed lTfiar 
in'tJi:mers rj~J1en tlqlièj 
gehoord te worden. " 
O~l: Verzameling zin{len 

~!IIe~ec;;~~}~ts . _ 
, fu 

melig stt/k om beleid van te 
verwachten. 
P~iA: SIc[a/J ~<;ht. • 
SPi Bij gef/Ij!k aan visie 
grijpen de boekhot/defs de 
m tht Geld is niet alle . 

linklr ''ld 

Robert Tvanden Dt/ngen 
.Lafl(/voort 
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POLITIEK ~ 

In aanloop naar 7 maart . 
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan.de deelnemende politieke partijen, waar- ' 
op zij kunnen antwoorden en zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners van Zandvoort 
kenbaar maken. Deze week: . 

Sport en beweging zijn voor de jeugd en de ouderen belangrijk. 
Wat gaat uw partij doen om dit te bevorderen? 

Bij de scholen moeten weer 
gymlokalen, sport- en spelvelden 
worden aangelegd ofworden 

· behouden. Sportverenigingen 
moeten het kwalitatief hoge 
niveau behouden. School
zwemmen is een 'must'. Ook ' 
jongeren uit financieel zwak
kere gezinnen moeten, met 
steun, volop van de sportfaci
liteiten gebruik kunnen maken. 
In overleg met omwonendén 
speelveldjes aanleggen. Door 
het dorp zo 'aan te kleden', met 
blqembakken, goed en schoon 

· straatmeubilair en gezellige 
boulevards, dat iedereen graag 
een ommetje maakt. Het ont
breken van sanitaire voorzie
ningen weerhoudt vele oude
ren ervan om een langere 
wandeling langs de boulevards 
te maken. 

De beloofde trap- en speelveld
jes voor de jeugd moeten er zo 
snel mogeflijk komen. Door het 
samenvoegen van diverse klei
nere sportverenigingen kan de 
beschikbare ruimte beter wor
den benut en is het mogelijk 
om meer variëteit in het sport
aa-nbod te kunnen aanbieden. 
Daardoor ontstaat er ook finan
ciële ruimte om nieuwe sporten 
te kunnen subsidiëren. Club
gebouwen kunnen beter benut 
worden door bijvoorbeeld na
schoolse opvang te combineren 
met sporten. De sportsubsidie 
moet beter bekend zijn en de 
jeugdsportpas moet worden uit
gebreid naar alle leeftijdsklassen. 

Sportadiviteiten zu lIen voor 
minderdraagkrachtigen, oude-

· ren en gehandicapten beschik
baar moeten zijn. Extra aan
dacht is voor de o'pleiding en 
begeleiding van besturen van 
de verenigingen. Het stimuleren 

van vrijwilligerswerk binnen 
sportverenigingen. Streven te 
komen tot een omniveréniging 
ten behoeve van continuïteit 
.en kwaliteit. Een prominente 
rol van de sportraad. Het tot 
stand komen van een overdek
te tennishal in het sportpark 
Duintjesveld. Het CDA is 
tegen het afschaffen van het 
schoolzwemmen. Het CDA is 
voor een Sportpas voor de 
Zandvoortse jeugd. 

j~pzl 
OPZ wil, met speciale aandacht 
voor gehandicapten en oude
rensport, de kwaliteit van 
sportaccom-modaties en de 

. deskundigheid van begeleiders 
verhogen. Vanwege de langere 
levensverwachting, grotere 
welstand en meer vrije tijd is 
er een groeien~e groep oude
ren, die meer aan lichaamsbe
weging zal kunnen (en moeten) 
doen. In het algemeen moeten 
subsidies niet als vanzelfspre
kend ge-durende een onbe
perkt aantal jaren worden ver
strekt. Ze dienen onzes inziens 
alleen ter stimulering te wor
den gegeven. Bijvoorbeeld om 
net dat financiële duwtje te 
kunnen geven, waardoor er 
accommodaties kunnen wor
den gerealiseerd of verbeterd. 
OPZ vindt dat verenigingen of 
organisaties in principe self
supporting moeten zijn. Na 
een begrensde periode kunnen 
de beperkte gemeentelijke 
financiële middelen dan weer 
aan andere (sportieve) doelen 
worden besteed. 

8PV'DA 
De Partij van de Arbeid wil dat 
er een gemeentelijk 'Sport- en · 
welzijnsfonds' komt voor 
gezinnen met een minimum 
inkomen. Met hulp van rele
vante instanties en organisa
ties willen wij signaleren welke 
ki nderen door fi na nciële 
problemen thuis niet meer 

mee kunnen doen aan norma
le sociale en buitenschoolse 
activiteiten. Ook willen wij 
sportverenigingen aansporen 
om activiteiten te organiseren 
voor ouderen en mensen met 
een lichte beperking. 

~ 
Sport moet goed gepromoot 
worden. Niet alleen onder de 
jongeren en de ouderen maar 
ook onder de middengroep. 
Mensen met een laag inkomen 
moeten financieel bijgestaan 
worden om toch naa reen 
sportel u b of veren igi ng te ku n
nen gaan. Niet iedere sporter 
wil in clubverband een sport 
beoefenen. Voor de recreatie
sporter moeten meerfaciliteiten 
komen zoals een mountain
bikepad, skeelerbaan, enz. 
Zandvoort heeft, met de zee 
voor de deur, een sportfaciliteit 
waar te weinig gebruik van 
gemaakt wordt. 

. Om het sporten te kunnen 
stimuleren heb je goede sport
voorzieningen nodig. Deze zijn 
in Zandvoort en dat moet zo 
blijven. Met de mogelijke 
bezuinigingen in het vooruit
zicht moeten de accommoda
ties goed onderhouden worden 
en zonodig aangepast worden 
aan actuele ontwikkelingen. 
De sportvoorzieningen zijn 
bedoeld voor iedereen en moe
ten daarom laagdrempelig zijn. 
Los van verenigingen, vaste 
tijden en kosten, moeten er 
mogelijkheden zijn om te kun
nE;.n sporten. Hierbij kun je 
denken aan volleybalnetten op 
het strand en skateramps op 
de boulevard. Groenlinks wil 
sport en beweging stimuleren 
door de bestaande mogelijk
heeen beter te promoten. Ook 
zou de 'Zandvoort zwem pas' 
(korting. op entree zwembad) 
gratis door de gemeente ver
strekt moeten worden. 



I AD M INISTRATI E K A NTOO R I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief. 

Factureren. BTW-aangifte. uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep.nl 

\\ "'-m S I ~:~~~::~:c:= Haarl.m $; Am. I.lv"" 
l<ortl'lz,jM'eg9 Bltnkralhof3 

anetwolttolinoepeodenlprofosWnslh'ms 2051 BO Hllarillm 1183 NPA.ms!elVP.eIl 

T 023-5271444 T 0206403066 
E înfo@a1g-groep.nl I e Info@cngogl'OCp.nl 

.' 

VUL DE BON IN OP PAGINA 31 
§j; {;'f; Y 

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02,-5712060 

Vlees- en visgerechten van de houtsk.oolgrill 

Keuzeweekrrienu 
(ma dm vrij) 

Carpaccio 
Kreeftensoep 
Kipcocktail 
~ 

Varkenshaasje Roquefortsaus 
Kabeljauwfilet mosterdsaus 

Mixed grill 
~ 

Coupe Amaretto 

€ 16,75 
Voor informatie ofreserveren tel. 023-5716450 

Geopend van 17.00 tot 22. 00, woensdag gesloten 
Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort 

v 
Bouwvergunning.info 

BOUWVERGUNNING.lNFO B.V. 

Nijverh,~idsweg 1 

2031 eN HAARl.EM 

Tel.: 02.3··.532751 9 

www.bouwvergunning.info -. 

Een Nieuw Jaar, 
een nieuwe uitdaging? 

kkerij wi ... .&..&.~_~"'jfiij 
Bertram & Brood 

in het centrpm van Zandvoort. 

Ben j ij gemotiveerd, enthousiast en bezi t je 
verantwoordelijkheidsgevoel dan zijn wij 
misschien wel op zoek naar jou!!. 
/\ :\ CSjj) Wij zoeken een ~antal (~J 

full- en part-tIme 
winkel medewerkersIsters 

voor çleze vestiging . 

Heb je interesse in een functie neem dan 
Vrijdag 1~ Januari contact op 
tussen 9.30 en 12.00 uur. 
Ons telefoonnummer is 020-6148041, 

. vragen naar Tom Busse. 

Thomashuis Zandvoort 
zoekt een pedagogisch medewerker (36-40 u/wk). 

Functie-eisen: opleiding op HBO niveau, 
ervaring in de omgang met mensen met autisme, 

kennis van Totale Communicatie, flexibiliteit, 
teamgeest, vermogen tot zelfreflectie, stressbestendigheid. 

Wij bieden een klein team met vaste collega's in een jonge, 
vooruitstrevende zorgsetting, waar het accent ligt op het bieden 

van zorg en ondersteUning van hoge kwaliteit. 
Zie ook www.thomashuiszandvoort.nl 

Salaris wordt in onderling overleg vastgèsteld. 

Schriftelijke reacties met CV graag binnen 10 dagen sturen naar: 
Thomashuis Zandvoort, Zuiderstraat 3, 2042 GA of 

thomash uiszandvoort@tiscali.nl 

WIE WORDT ZVOOJlJER 
iJii$ ... . " 

flAN HE I aR? W Th 

• Victor Bol. (jer C~nse • Oick Duijves • Hans Enlst • Wim Fischer n 
• Elly Keur-Molenaar .. Martine Joustra en An"kie Miezenbeek • Klaas 

. • Harry Lemn,ens • Thys Ockersen • Pet~r Tromp • Ben Zonneve 



Door Nel Kerkman 

Misschien hebt u verleden week de recensie in de Zandvoortse 
Cóurant gelezen over het feestje van Studio 118 van Conny 
Lodewijk? Daarin stond hoe Ruby met haar Hip Hop dans aar
dig de show stal. Hoelang zou ze al dansen en wat doet ze bui
ten dansen nog meer? Daarom heb ik Ruby uitgenodigd om 
mee te werken aan Jong in Zandvoort. Ze reageerde enthou
siast en vertelde spontaan welke plek dansen in haar leven 
inneemt. Graag wil ik u voorstellen aan Ruby Kraaijenoord, die 
op 2januari 13jaar is geworden. 

School 
De basisschool van Ruby is de 
Beatrixschool geweest. Met veel 
plezier heeft ze in de laatste 
groepen les gekregen van juf 
Marjolein, waar ze nu 
nog contact mee heeft. 
Ruby zit nu in de eerste 
'klas van het Kennemer 
Lyceum in Overveen en 
ze heeft gekozen voor 
de sportklas waar ze in 
haar lesuren nog drie 
uur extra sport krijgt. 
Het Kennemer Lyceum ' 
heeft in december 
haar 85-jarig bestaan 
gevierd. Eén van de vele 
onderdelen vim deze 
viering was 'het goede 
doel'waarbij leerlingen 
kennismaakten met 
diverse onderdelen uit 
de samenleving. Ruby 
heeft deelgenomen 
aan een · workshop 
'gehandicapte sport'. 
De leerlingen moesten 
ervaren hoe het voelt 
om volleybal en bad
minton te spelen wan

tussen sport en dansen. Tussen
door heeft Ruby twee jaar bij 
de Musicalschool in He~mstede 
lessen gevolgd en meegedaan 
aan diverse uitvoeringen. 

(foto Rob Bossink) 

Omdat er te weinig kinderen 
wa ren i n {je leeftijdscategorie 
van Ruby is ze met deze rich
ting gestopt. Wel jammer 
want de school op zich vond ze 
wel leuk. Vanaf dat ze amper 
kon lopen is ze al aan het dan
sen. Ze heeft het van geen 
vreemde want haar moeder en 
tantes hebben bij Gemma de 

muziek uitgezocht (Janet 
Jackson) en daarbij de choreo
grafie zelfstandig verzorgd. 
Ruby vertelt dat ze tijdens het 
dansen nergens meer aandenkt 

en ' zich in haar eigen 
wereld bevindt. Als de 
muziek is afgelopén 
da n wordt ze weer 
wakker. 

Zandvoort 
Zoals zovele jongeren 
vindt Ruby de winters 
in Zandvoort erg saai. 
Er is weinig te beleven. 
Je kunt alleen né!ar het 
zwembad of naar de 
bioscoop . wat per 
bezoek €5 kost en trou
wens de films worden 
niet zo vaak verwisseld. 
Vroeger ging ze npg 

. wel naar de skatebaan 
in Noord maar die is 
verdwenen. Ooit heeft 
ze met een groepje van 
de Beatrixschool hand
tekeningen opgehaald 
om de skatebaan te 
behouden maarvolgens 

haar is daar niets meegedaan. 
Samen met haar vriendinnen 
is Ruby afwisselend bij iemand , 
thuis en dan wordt er flink 
gedanst. De naam Kraaijenoord 
stamt uit een echte Zandvoortse 
familie en daarom vraag ik aan 
Ruby naar haar gevoelens voor 
Zandvoort. Zou ze in de toe
komst hier blijven wonen of 

. slaat ze haar vleugels ergens 

neerje gehandicapt bent. Ruby 
vond het heel moeilijk. Op mijn 
vraag of ze ook weet wat ze na 
haar opleiding gaat doen ver
telt ze dat ze wil doorgaan met 
een studie rechten en dan zou 
ze voor strafrecht kiezen. 
Hoewel ook het conservatori
um met dansen als keuzevak 
haar wel wat lijkt. Eigenlijk 
weet;<:e het nog niet en ze zegt 
terecht dat ze eerst deze 
studie met goed gevolg 
moet afronden. 

anders uit? Haar wortels zit
ten niet zo diep als 
bijvoorbeeld bij haar 
moeder die Zand
voort nooit zou 

Tijden~ dansen denk ik nergens 
meer aan. Ik bevind me dan in 

Hobby's en interesse 
Momenteel tennist een andere wereld. 
Ruby bij Tennisclub Zandvoort. Boer, de toenmal ige da ns
Ze is al drie jaar actief lid en school in Zandvoort, gedal'lst. 
tennist zowel zomers alsin de Vanaf haar vierde jaar danst 
winter. Daarvoor heeft ze aan Ruby bij Conny Lodewijk en ze' 
diverse sporten gedaan zoals zou niet zonder kunnen. Ze ver-
onder andere paardrijden en heugt zich al op de uitvoering 
aerobics. Ze kwam in de knoop in juni die gehouden wordt in 
met haar liefste hobby dansen - Velsen. Tijdens.de uitvoering in 
en heeft toen een keus gemaakt de Krocht heeft ze zelf haar 

willen verlaten. Het 
maakt Ruby niet uit want stel 
dat in de toekomst haar 
beroepskeuze toch dansen 
wordt dan zal zè Zandvoort 
gemakkelijk kunnen verlaten. 
Zover is het nog lang niet maar 
ik weet zeker dat we in de toe
komst meer over Ruby en haar 
passie zullen horen . 
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Nieuw programma in theatn Circus Zandvoort: 

Stand-Up Comedy 
en Cabaret 

Het tweede deel van het seizoen Stand-Up Comedy en Cabaret 
2005/2006 in Circus Zandvoort staat op het punt van begin
nen. Maar niet voordat er een introductie van het programma 
heeft plaats gevQnden. Het gevar-ieerde programma met aal')
sprekende artiesten is als volgt: 

Zondag 29 januari 
Het nieuwe jaar begint met een 
oude bekende: Eric Koller. Koller 
heeft een theatervorm ontwik~ 
keld die niet in het woordenboek 
voorkomt. Simpelweg omdat 
er geen juiste benaming voor 
is. Hij wordt vergeleken met 
Mr. Bean en zijn voorstellingen 
zouden geïnspireerd zijn door 
Waardenberg en De Jong. Geen 
van deze vergelijkingen doen 
Koiier r.echt. Koiier is vooral 
Koller. Een eigen stijl, een eigen 
vorm, een eigen merk. Om dat 
te onderstrepen geeft Koiier u 
in zijn nieuwe show 'Fooi Koller' 
nog eens de kans om hem in 
optima forma te leren kennen. 

Zondag'9 februari 
Daniël en Steef zij n de volgen
de die het Zandvoörts theater 
zullen betreden. Met een dub
belprogramma gflan zij om 
beurten probsren Zandvoort 
aan het lachen te maken. En dit 
moet geen probleem zijn als je 
de recensies va n deze heren 
leest. Geen suffe liedjes maar 
snelle, doordachte teksten ... 
'Beide heren spelen al een tijdje 
in Comedytrain en zijn niet meer 
weg te denken uit het Mekka 
van Stand-Up Comedy: Toomier. 

Zondag '9 maart 
Na een goed ontvangen eerste, 
volgt het tweede programma 
va n Martijn Oosterhuis. Het 

. NRC Handelsblad voorspelde 
het al: "Zo te zien is Martijn 
Oosterhuis nog niet uitge
praat." Zowel persoonlijke als 
actuele verhalen en ane~dotes 
volgen elkaar in hoog tempo 
op in zijn twéede programma. 
Opvoedrng, achtergrond, vol
wassen worden en alles wat 
daarbij komt kijken, wordt door 
Oosterh u is besch reven. Geen 
adempauzes of naadloze over
gangen, geen gekunstelde 
verhalen om naar een grap toe 
te werken. Gewoon uit de 
startblokken vliegen en er op 
los scoren. 

Informatie en 
kaartverkoop 
Alle voorstellingen vangen aan 
om 20.15 uur en de toegangs
prijs is €12,00. Kaarten zijn te 
verkrijgen .aan de balie van 
Circus Zandvoort, 
tel. 023-571 86 86 . 

Wie op de hoogte gehouden 
wil worden van komende 
Stand-Up Comedy en Cabaret
programma's van Stichting 
KunstCircus Zandvoort kan 
naam en e-mailadres opgeven 
bij de balie van: 

Circus Za.ndvoort, 
Gasthuisplein 5 te Zandvoort, 
tel. 023-571 86 86 of zich i 

opgeven via website 
www.circuszandvoort.nl. 

{ 



RADIO + TV 

Zondag 
08.00 Country track (H) 

10.00 ZFM JazZ 
12.00 Muziekboulevard 

14.00 Zondag in 
Kennermerland 

1].00 Eurobreakdown 

19.00 ZFM Klassiek 

21.00 Tepp Zeppi : 

Maandag 
19.00 ZFM Jazz (H) 

Donderdag 
18.00 Goedemorgen 

Za ndvoort (H) 

20.00 BREED 
22.00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 
1].00 Je weekend in met ZFM 

19,00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT 

Zaterdag 
21.00 Vrijdagavond Café (H) 

23-00 Eb & Vloed 

08.00 Toebak Leeft? 

10.00 Goedemorgen 

Dinsdag 
18.00 Country track' 

20.00 Zandvoort op 

Zaterdag 

Zandvoort 

of G.emeenteraadvergadering 

23-00 Eb & Vloed 

12.00 Muziekboulevard. 

12.00 EMM Magazine 
(laatste zaterdag vld maand) 

14.00 Zandvoort op Zaterdag 
17.00 The Groove Empire ' 

19.00 Club ZFM 

Woensdag 
18.00 Tracks & Facts 

21.00 Tepp Zeppi 
23.00 Eb & Vloed 

I 

21.00 BREED (H) 

23-00 Night Walk 

106.9 (ether) & 104.5 (kabel) 

Ijzerhandel Zantvoort 
AI 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraa.k
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
. Montage volgens Politie Keurmerk Veilig WOf!en 
Haarlem - Beverwijk - Ijmuiden - Heemstede - Zandvoort 

Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail : hanswillemse@planet.nl 

u(]jebouw De [K;l"ocnt" 

Jazz in Zandvoort 
Zondagmiddag 15 januari ,....,.....{fJtk~W] 

Filmprogramma 
12 t/m 18 'anuari 

GDE 
RIEZELBUS 

Durf jij? 

Do tiro Di. 
20.00 

KING 
KONG 

" •• • a . I •••••• I 

Bioscoopkaart & 
3-gangen diner € 19,00 

Woensdag 
19.30 

Pride 
&. 

Prejudice 



Wasuniek, een unieke 
wasserette in ZandvOQTt 

Het lijkt gezellig familiesamenzijn maar 
bestaat toch uit een echt bedrijf, Wasuniek in de 
Haltest~áat. Trotse eigenares is Joke Weller-de 
Muinek, zij heeft al vanaf 1 april 1982 opgewekt 
maar stevig de touwtjes in handen. 

"Het leek wel een Aprilgrap 
maar dat was het niet hoor", 
lacht Joke vrolijk. "Voor 1982 
was hier n.l. al een wasserette 
gevestigd, met een andere 
naam, iets met een Q geloof ik. 
Deze werd beheerd door 
Gonnie en André van Huystee, 
ik werkte toen bij een reclame
bureau. Zo nu en dan hielp ik 
wel eens een middagje, soms, 
als het nodig was, nog een 
extra middag. Toen André 
ermee wilde stoppen vroeg hij 
mij, of ik er iets voor voelde 
om de zaak over te nemen. 
Samen met mijn schoonzus 
ben ik er ingestapt. Toen zij, 
door omstandigheden uit het 
familiebeeld verdween, ben ik 
het alleen gaan doen. Mijn 
vader en moeder hielpen mij 
zo nu en dan, vooral mijn 
moeder met het strijken van 
overhemden, een werkje dat 
erg intensief is en veel tijd 
vraagt. Mijn zus Ria helpt 
meestal op de maandag en 
mijn nichtje Mariëtta is ook 
werkzaam in "Wasuniek", een 
echt familiebedrijf ja, dat kun 
je wel zeggen". Omdat er 
schoolvakantie is, helpt de 
dochter van Mariëtta, Kristie 
genaamd, ook een handje 

mee. "Als we een boodschap 
nodig hebben 'doet Kristie het 
voor ons", zegt Joke en ze haalt 
voorzichtig de jongste telg uit 
de kinderwagen. "Kijk, dit is 
Senna, mijn kleindochter, twee 
weken oud, is het geen schatje? 
Ja, ik ben echt een trotse oma 
hoor." 

Alles mogelijk 
Onder het praten draaien de 
elf Miele wasmachines vrolijk 
in het rond. De eerste klanten 
hebben hun wasgoed afgele
verd en zijn op weg naar hun 
werk. Dat kan, de was wordt 
gewassen, ged roogd en opge
vouwen. Zelf wassen en drogen 
kan ook, alles is mogelijk bij 
Wasuniek. Veel vaste klanten 
komen zelf hun was in de 
machine doen en gaan tussen 
door boodschappen doen. "Er 
komen hier veel vaste klanten", 
vertelt Joke, "maar ook veel 

\ 

mensen van de camping en 
van de kampeerhuisjes. Vooral 
'met mooi wee-r is het hier 
druk,je zult het niet geloven. 
Met regen gaan demensen 
veel sneller naar huis en doen 
thuis de was. Bij mooi weer 
blijven ze lekker in Zandvoort 
en brengen de was hier." 

Door Lienke Brugman 

Lakenpakket 
Tegenwoordig is het ook 
mogelijk om een lakenpakket 
aan te bieden. Met de aankoop 
van een mangel is Wasuniek in 
staat om de lakens vakkundig 
glad te strijken. "Vroeger ging 
dat naar een wasserij maar dat 
hoeft niet meer. Het enige dat 
de deur uit gaat is h~t .stoom
goed, daar hebben we geen 
gelegenheid voor. Mensen 
kunnen dat hier afleveren en 
binnen twee dagen weer 
ophalen. We zijn een z.g. depot 
stomerij", vertelt Joke die nog 
even wijstop de mogelijkheid 
om één oftwee persoons dek
bedden te laten wassen. "We 
hebben een grote machine 
waar ze in passen, drogen kan in 
de speciale trommel waar we 
over beschikken. Voor bedrijven 
is er de mogelijkheid. om de 
was per kilo aan te leveren." 

Dekbedhoezen 
Voor ouderen en één persoons 
huishoudens is het goed te 
weten, dat je dekbed hoezen 
(ook lits-jumeaux) per stuk 
kunt laten wassen. "Dat zijn 
vaak zulke onhandige lappen, 
je kunt ze beter hier naar toe 
brengen", zegt Joke zakelijk als 
altijd. Alleenstaande mannen 
en tweeverdieners brengen al 
jaren hun overhemden naar 
Wasuniek om ze te laten 
wassen en strijken. De prijzen 
hiervoor staan op de lijst voor 
in de zaak. Ondertussen is 
Senna door twee nichtjes en 
twee om,a's gesust en ver
schoond, worden de lakens 
door de mangel gehaald en 
gaat Kristie op weg om bood
schappen te doen. De zaak 
draait ondertussen gewoon 
door, el ke dag, beha Ive op 
woensdag en zaterdagmiddag 
want dan is Wasuniek om 13.00 
uur gesloten. "En als we met 
zijn allen een dagje uit zijn, 
dan is de zaak ook gesloten. 
Dat doen we van de fooienpot, 
logisch toch? We werken er 
hard genoeg voor!" 

Wasuniek, Haltestraat 63b, 
Tel.: 023-571 4417. 
Werkdagen geopend van 
08.30 uur tot 17.30 uur. 
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Ook in 1938 probeerden 'waarzeggers' al in'de toekomst te 
kijken. In die crisistijd grepen goedgelovige mensen zich vast 
aan d~ze voorspellingen. Hieronder een artikel uit de 
Zandvoortse Courant van 5 januari 1938 over het 'f~nomeen' 
waarzeggen. 

Het nieuwe jaar' i-sbegonnen 
en krachten e gebruiken 
van aloucde . hebben 
de dames en aarze~-
sters(gers)" in de eerste dagen 
van de Louwmaand hun 
fantasie de vrije I~op gelaten. 
De wereldpers heeft er voor 
gezorgd, dat hun gee9j:elijke 
producten met kwistige 
hand over de gehele aarde 
werden uitgestfGpid, en wij 
gewone mel'\$~t:'l, die de 
profetische : gave missen, 
hebben met ontstelten.is ken
nis gendm~n van de reeks 
narigheden. die, gelijk hef 
zwaard van Damocles, boven 
onze arme hoofden bungelt. 
Op 13 maart - w~ putten uit de 
bron van Madamo X - wordt 
de Europese crisis acuut; eeh 
wervelwind zal over ons 
werelddeel 'g.áan., maar ten 
koste van en levens 
zal het m 'e'rstand 
zegevieren. r' collega, 
Madame V, is het daarmede 
helemaal niet eer'ls. Na een fel 
bewogen jaar - zo schrijft zij 
- zal de wereld op 15 december 
vergaan. Uit haar relaas blijkt 
gelukkig niet dat zij het jaar 
1938 bedoelt. Maar er is toch 
ook nog wat s voorspeld. 
en wel do rZ. 
Hij berooft regen zon~ 
neschijnv r wille der 
neutraliteit dl+enen wij te 
erkennen, dat atle voorspel
lingen toch één ding gemeen 
hebben, en dat is, dat de 
schrijvers(sters) na kortere of 
langere tijq zuflén bemerken, 
dat zij de plCll1k glad misge
slagen hebben.Alleen Mister 
Z zoud 
goe~e ka w 
oorzaa k, die 
de vérraderf:û e paden der 
waarzeggeri},yoert, vloeit 
voort uit het feit, dal ik de 
lezers van de Zandvoortse 
Courant óp dit gebied een 
primeur kan brengen; het is 
een toekomstblootlegging 

mU dezer dagen aan, voor een 
tientje plus 5 borrels. een tipje 
van de sluier dIe de toekomst 
bedekt, op te lichten. Ik deed 
wat men in zo) geval pleegt 
te doen, d.w.· eurde een 
tientje, in rî met 
de hel efje in 
mijn ~ fé-
terende' r door het 
netwerk vat) stègeh en sloppen 
van donker Amsterdam. De 
vijf borrels brachten onzen 
Nederlandsen toekomstziener 
in de vereiste trance. Ik begon 
te vragen: 
Wanneer kunqeflwij weer 
boterkoek zo ". isisboter 
eten?HUs ~oord 
op een stuk of d~ê( 
alsof hij sc oe Iflng 
nog zijh "heeren!{n "heren" 
geoorloofd? En wanneer zui
len de Nederlandse grenzen 
voor buitenlandse politieke 
import gesloten worden, en 
de reeds ingevoerde. haken, 
kruisen naast qe sikkels en 
hamers wordèn begraven? 
Wel,~e geb wach. 
ten Neder ;38 en 
welke de were . 
Onze profet'é'fende zwerver 
vouwde het papier op en gaf 

, het mij tegen betaling van 
het resterende halve tientje. 
"Denk er om drie dagen in de 
melK leggen, qa'n'RuntU het 
lezen." riep hij ,me na. Het 
stuk vuil pa . nu reeds 
vijf dage.n.l k: Eh he.t 
enigewaa ultaat 
is, dat de m 
donkerder ls den. Dan 
verkies ik toch nog de leugen 
van Madame of Monsieur 
Dinges! 

B. 



Voor alle ZandvoortPas houders de aanbiedingen van deze week 

12 t/m 18 januari 

Verse Hollandse Kipfilet 

Kilo €S,9S vrIJer. .. 
Niet alleen vrouwen lijden onder overtollige 
haargroei of haargoei op ongewenste plaatsen. 
Scheren, harsen, epileren en ontharingscrèmes 
behoren tot het verleden door een nieuwe 
ontharingsmethode met de ... 

DUURZAAM ONTHAREN: 

-Uitstekende resultaten: 
Uit ervaring en klinisch onderzoek blijkt dat de 
Ellipse zeer goede resultaten geeft. 

-Professioneel: 
Behandeling en begeleiding door goed 
opgeleide specialisten . 

• Zeer snel; 
Zelfs grotere gebieden als ruggen, benen 
en armen kunnen in korte tijd behandeld 
worden. 

-Uitennate veilig; 
Unieke filters. die alleen in de Ellipse 
gebruikt worden. zorgen voor een 
optimale bes\lherming van de huid. 

Voor meer lnfonnatie over de 
behandelingen en voor het 'maken 
van een afspraak: 

~ 1 A.. 2042 LH ZanINoort 
Tel: 023-57l290D Uob.: 06-54640714 
Open: om.csag.bte'n:t1liJ I.OO1ot 11.00 uur 
WNWb:Judoi'~~itlg..OI 

l3il3i 
~~ 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie. 
m.u.v.afgeprijsde artikelen 
Kerkstraat I a Tel. 023 571 44 10 

. ./ 

Italiaanse 
specialiteiten 
thuis of op locatie 
Ciao Pino Vacirca 

Met uw 
ZandvoortPas 

5% korting 
op onze catering 

T:06144 487 20 

E: t rattoriavacirca@planet.nl 

Cornel is Slegersstraat 4, 
Zandvoort, t: 023 5732694 
Ge ldt niet In co mb inat ie m et ande r e acties . 

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG' 
WWW.REISBUREAUKVSA.NL 

FOTO MEN NO GORTER -------------------------Analoog en Digitaal. Menno kan hel allemaal 

Gratis 
Een wegwerpcamera t.w.V. €6.95 

voor 
Z. V.-Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken. 
Grote Krocht 26 • Zandvoort · Tel 023 5730600 

maandag tlm zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 



BELLI ~ RIBELLI 
Kinderkleding 

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS 
(Indien betaling met creditcard: 5%) 

Haltestraat 45 
Zandvoort 

023571 2705 

deA1bäffÖS 
• -fll'IIllJl, ól/j</(/I' U/ktJ'f'lI'{/J' IÎI' Zump/MI'I 

~ 

AanBzeozng VOOR 
ZanOVOORTPashoMOeRS: 
---~~.---.," ..... 

NOOROZee 10 q 
350 gRam 

, € 19,50 

NORTH SEA PROfESSIONAL 
TATTOO & PIERCING 

***** 
Met ZandvoortPas 10% korting 

op kopen en zetten van piercings. 

***** 
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website: 
website: www.northseaprofessional.nl 

~ 
beach S. heaith center 

In januari 10% korting op een 10 ritten kaart 
voor pilates of yoga. Probeer het uit! 

Cathy Tel. 023 57132 55 
massages .... groepslessen .... personal coaching 

.Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op fleurop bestellingen . • 

Haltestraat 30 . ZandvoÇlrt 
Tel. 023572 00 42 
www.bloemenaanzee.nl 

~
D.~SC:I~<>THEEK ~~~~voort~ 

• Pashouders 
C . =- bij 1 çon~umptie 

ZANDVOORT 1 gratis 
Haltestraat 20· tel. 023 · 57140 95 SHOOTER! 

J-{eatlier 
Aanbieding: 
In de maand j anuari 10% korting op 
dames lingerie en heren ondergoed. 

Kerkstraat 38A 023 573 2650 

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas 
OPSCHEPPEN!! 
DOE HET ZELF!! 

SCHEP SNOEP 
50% KORTING 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

11;.,,,,,,111><11 'lfl"i'l\ ~'r;l 7il ,W 
www.IN!r\II~·.II![>t.d.Jf.I.1 

- - -- ~ --- -- ----

VAlllDAm 
MODE & ACCESSOIRES 

10% korting voor pashouders 
op nieuwe collectie 

q--.e,trS:~~ ~ EANS 

Grand 
grati 

Zandvoor 

GRIEKSE SPECiALITEITEN 

IJzerhandel 
Zantvoort 

/lt ltUM et- 40 j44I< pe4. 
_~u. ~ké-~I 

Gratis Zandvoort Pas !!! 
bij besteding vanaf € 50,- wordt uw zandvoortpas t.w.v. € 7,50 

~~~ vergoedt op afgifte van Uw oonkoopbonl 

Op vertoon van Uw Zantvoortpas : ~NDVOORT 
- 10% korting ibehalve op elektrisch gereedschap en netto geprijsde ortikeIen) 

- Speciale maandelijkse acties alleen voor ZandvoortPas houders 

Swaluëstraat 7 2042 KA Zandvoort 023 - 57124 18 

di DIERENSPECI.«LZA,fK 

Op veÎ1:öön van uw 
Zandvoort Pas 10% korting * 

Dobey Zandvoort · Grote krocht 28 
2042 LX Zandvoort · 023-57193 

• korting geld niet op aanbiedingen 

Wij wensen alle zandvoorters 
een gelukkig 2006 

~~ 

HONG KONG 
Welkomsdrankje 

alleen bij diner in restaurant voor 
ZandvoortPashouders ' 



Van Schalk Makelaar O.G. 

Hogeweg56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tet.: 02] - 571 29 44 
Fax: 02] - 571 75 96 
www.vanschalkbv.nl 
e-mail: Info@vanschalkbv.nl 

~ 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR
VERHUUR - BEHEER / 
HYPOTHEEK/ 
PRO,EKTEN-ADVIEZEN 

Strandpaviljoen 17 "No Name". Groot strand· 
paviljoen (ca. 295 m' vloeroppervlakte) incl. 
inventaris (ligbedden, terrastafels en -stoelen); 
e.v.-installatie en boilers, keukenapparatuur; 
paviljoeninterieur, toiletcontainer, opslagcon· 
tainer met koelcel, etc.). De indeling van het 
strandpaviljoen is als volgt: entree; paviljoen
restaurantruimte met eetbar (houten vloer); 
afgescheiden werkruimte met keuken, spoel
keuken en kantoorruimte. Container ingericht 
als sanitaire groep met toiletten en douches. 

Vraagprijs € 365.000,- k.k. 

KENNISMAKEN MET ... 
Turkije, ~hina en Spanje? 

Cursussen over andere landen. 
Start Turkije 23 januari, vier avonden, niet moeilijk. 

Bel ROC Nova College (023) 53' 95 53 en vraag naar Annet Flink. 

Hypotheek* 
(over)sluiten? 

Op zaterdag 14 en 28 · januari 2006: 

• 
• 
• 

geen notariskosten 

geen taxatiekosten 

gratis stedentrip voor 

2 personen 

. ~~. .... _ . ...... 
'1· '. 

FORTIS 
BANK 

* vraag naar de voorwaarden. 

Ruime twee onder een kapwoning met beschutte, 
fraaie achtertuin van ca. 34Xl0 m, dubbele gara
ge en blijvend vrij uitzicht over de Waterleiding 
Duinen. Totale perceelopp. 530 m'. Ind.: Hal met 
garderobekast; woonk. (ca. 35 m') v.v. Amerikaans 
essenhouten vloer; schuifpui naar terrra.s; fraaie 
schouw van Russisch hardhout met allesbrander; 
royale woonkeuken v.v. inb.app.; bijkeuken; pan
try; toilet; le et.: '3 slaapkam.; balkon; toilet; bad
kamer met ligbad; 2e et.: 2 grote kamers, beiden 
met dakkapel; keukenunit en inb.kasten; 3e et.: 
vlizotrap naar beloopbare bergzolder. 

Luxe en zonnig driekamerappartement gelegen 
op de eerste etage met balkon op het zuiden. 
Berging en parkeerplaats in de onderbouw. 

Ind. hal; woonkamer met balkon; moderne luxe 
open keuken met granieten blad en inbouwap
paratuur; bijkeuken; 2 slaapkamers; moderne 
badkamer met ligbad. Zonnig en licht apparte
ment door grote raampartijen over de gehele 
zuidzijde. 

Vraagprijs € 549.000,- k.k. Vraagprijs € 227.500,- k.k. 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

accountantscontro"le / jaarrekening ~ belasting ezen 
administratieve dienstverlening· management ondersteuning 

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort· Tel 5719396 
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl 

Hypotheek (over)sluiten? 

Bij Fortis Bank profiteert u van 3,95%* rente voor 20 jaar vast 

Fortis Bank gaat het jaar 2006 spectaculair beginnen met aanbiedingen waar u niet 
omheen kunt. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis Bank heeft afgesloten, dan moet u 
in de maand januari zeker langskomen. Bovendien is het op dit moment heel gunstig 
om te kiezen voor een rente met een lange looptijd. Door de lage marktrente kunnen wij 
u een bijzonder aantrekkelijke hypotheekrente bieden. Wat denkt u van een rente 

- vanaf 3,95% * voor 20 jaar vast? Wij kijken graag of uw hypotheek voordeliger kan worden 
ingericht. Ook als u van plan bent om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol 
om een afspraak te maken met een adviseur van Fortis Bank. 

op zaterdag 14 en 28 januari zijn wij geopend! 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om op één van deze zaterdagen tussen 10.00 en 
14.00 uur langs te komen op ons kantoor. Want als u dan uw hypotheek (over)sluit 
profiteert u van een spectaculaire hypotheekáanbieding* : 

• Geen notariskosten 
• Geen taxatiekosten 
• Gratis stedentrip voor twee personen 

Overwaarde benutten 
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk 
dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante, financiële perspectieven . 
U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende-manieren benutten. Bijvoorbeeld 
voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen 
van uw vermogen. Uw Fortis Bank-adviseur rekent graag uit wat voor u de financiële 
mogelijkheden zijn. Met uw wensen en plannen als uitgangspunt voor een gedegen advies. 

Twijfel niet, kom langs! 

Fortis Bank _ Binnenweg 205 _ 2101 JJ Heemstede _ Tel (023) 512 00 00 

* Vraag naar de actievoorwaarden. Effectieve rente 4,OB% . Rentewijzigingen voorbehouden. 

/ 
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. Gloria Kouwenberg: 
"Jongeren moeten shockeren!" 

niet om ze te sturen", vertelt 
Kouwehberg van Gal,erie 
overtuigingskracht. Ik knik 

en terwijl ik een slok neem 
van mijn koffie en een hap van mijn bonbonnetje (met 
kerstman erop) vraag ik me af waarom mijn generatie 

lange winterslaap houdt? Is er zo weinig nog uit 
in de wereld? Zijn wij 

. MrL" 

Op woensdagochtend 4 januari 
zit ik aan tafel met een zeer 
vriend~ l ijke en kunstzinnige 
vrouw. Nadat zij mij enthou
siast ontvangen had, samen 
met haar hond Humphrey, 
kreeg ik een rondleiding door 
Gloria's galerie. "Dit is mijn 
snoepjeswinke l", vertelt ze 
me terwijl ze de deur van 
haar knutselkast opent, "op dit 
moment ben ik bezig met vilt, 
omdat het een leuke bezigheid 
is. Het is gemaakt van zuivere 
wol en daar kun je sjaa ls, 
tassen, hoeden en veel meer 
mee maken ." Op de gang 
hangen prachtige schilderijen 
en in de huiskamer cartoons, 
(jawe l, va n de Za ndvoortse 
kuristénaar en onze eigen col
lega Hans van Pelt), beeldende 
kunst, theepotten, schalen en 

Kunst & Koffie zit al ruim vier 
jaar in Zandvoort en Kouwen
berg probeert iedere twee 
maanden nieuwe kunst te 
exposeren. Waarom heet het 
eigenlijk Kunst & Koffie, vraag 
ik me na een tijd af? "Ik probeer 
om mensen op basis van kunst 
tot communiceren te brengen. 
Volwassenen en jongeren, 
maar ook vooral geestelijk 
gehandicapten of lichamelijk 
gehandicapten. Kunst is gevoel 
en daarmee wil ik laten zien 
dat ook zij gevoel hebben en 
mooie dingen kunnen maken. 
Kijk naar die schaal. Op het eer
ste gezicht zou je niet denken 
dat het van een gehandicapte 
is, maa r dat is het wel! Hoor je 
ook het muziek? Die is inge
zongen door gehandicapten." 

een beschilderde bezem. Zelfs Naast de galerie houdt ze zich 
de muziek 'is gemaakt doOr de ook bezig met ,!oorstellingen en 
kunstenars zelf. • exposities buiten Zandvoort. 

What's new 
De film 'The Chro~icles of 
Na rn ia' a I gezien? Echt een 
meesterlijke fil'tn uit d~ 
Disney stuäio's. rn bij zo'n 
film mag een computerspel 
natuu~~~et ontbreken.~t1et 
action a dverlt u re spel 'neemt" 
je mee in een magische~ 
wereld waar je het op moet 
~QJ,en tegen centa~rs, weer
wowen en anderegrrezelige 
wezens. De kronieken van 
Narnia: De Leeuw, De Heks & 
De Kleerkast iS,te koop voor 
alle platforms. 

and 

Afgelopen oktober heeft ze een 
stand gehad in de Rai, waar ze 
schilderijen naar onder andere 
Nieuw-Zeeland, Barcelona, 
Parijs en Amerika heeft ver-. 
kocht. Ook doet ze mee aa n 
diverse kunstfestivals, zoals het 
Kwartiermakersfestival en 
opende ze afgelopen april de 
tentoonstelling 'Epilepsie in 
woord en beeld' in galerie 

De diva bJa 
haar nieuwe cd 'Confessions on 

Kunst & Koffie. Een ander pro
ject is het aanleggen van een 
'rolstoelentuin', zodat mensen 
met rolstoelen gemakkei ij k 
rond kunnen kijken en kunnen 
genieten van de natuur. Tijdens 
het interview (van ruim twee 
uur!!) kwam Gloria met een 
zeer leuk voorstel: "Als er 
jongeren zijn die zich in de 
kunst willen bekwamen of die 
een studie volgen bij een 
Kunstacademie of eigenlijk 
geen enkele les daarin volgen 
maar hun kunst graag zouden 
willen laten zien, dan stel ik 
mijn galerie voor ze open." 
Daarvoor in ruil moet de 
kunstenaar of kunstenares iets 
met de doelgroep, namelijk de 
gehandicapten, voor ogen 
houden. 
Voor nadere details kun je 
Gloria zelf bellen : 023-5714816 
of contact opnemen met äe 
Zandvoortse Courant. En wie 
weet hangt jouw kunst bin - . 
nenkort aan de muren van 
Kunst & Koffie! 

a dancefloor' zelfs de disco-scene 
weer nieuw leven in. De elektro
niscnklinkende beats klinken goed 
en maken je lekker om te feesten. 
Volgens muziekfanaten klinken • 
deze zelfs beter dan de gemiddeÎde 
goedkope dancenummers 
van tegenwoordig. 

ONDANKS HET TR~INTJ~.: . 

' ;Ä~ngez ien het .n mij zo 
goed als met de paplepel is 
ingegoten, is dat ook niet zo 
raar. En uren lang liggen op 
een bedje ort) een beetje 

0~Fu i n te wordei i.5"g~yvoori 
niet voor mij weggelegd. 

Het leren skiën is' een ver
haal apart. Met bloed, zweet 

@j~. * tranen d ond ik 
6& lessen bij klsc:hooJ 
in Oostenrijk. Het drama 
begon 's ochtends bij het 
opstaa'n ai. De hele familie 

$kon dan meegenieten van 
'wijn Ohuit6ta~ e9~g, 
veroorzaa kt oor angst. 
Angst voor 'Het treintje'. 
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Kijk ook eens op de website 
'J www.zàndvoortsecotltr.nt.nl 
~~~VOORTSE ,. 

Januari Voordeel menu 
(voor 2 personen) 

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's 
2x Pangsit 
2x Kerry Kok 

* Babi Pangang Speciaal 

* Si Tjap Kai 
(kipblokjes met tausie saus) 

* Tjap Tjoy 

* 2x Witte Rijst 

€ 15,00 
* ALLEEN AfHALEN* 

Dagelijks geopend van: 16.30 " 22.00 uur 

Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel. 023 " 5714567 
Ingang zijkant (straatje richting station) 

Wijn onder de loep 
Om menig Zandvoorter over te halen wat vaker een fles mous
serende wijn open te trekken, heb ik voor u twee heerlijke, 
betaalbareSpaanse cava's gevonden die te koop zijn bij slijterij 
Maas in de Zeestraat. 

Het Spaanse woord 'Cava' betekent 
letterlijk 'kelder' en is het Spaanse ant
woord op champagne. Het wordt op 
dezelfde wijze geproduceerd als 
champagne. Josep Raventós, van het 
familiebedrijf Codorniu, was degene 
die de eerste Spaanse champagne 
creëerde nadat hij gezien had hoe 
deze gemaakt werd tijdens een reis 
in de Champagnestreek. De kelder 
waarin dit destijds gebeurde, is 
inmiddels uitgegroeid tot een gan-

nstelsel van circa 3~ kilómeter, 
verdeelt over vijf verdiepingen met 
een capaciteit van 100 miljoen fles
sen! Hier rijpen de wijnen minimaal 
18 maanden tot soms wels jaar. 

Cordorniu - Reserva Raventós -Spanje 
Een lichtgele mousserende wijn met 
fijne bubbeltjes die voornamelijk 
gemaakt is van de Chardonnaydruif. 
De smaak is erg fruitig met een 
boventoon van perzik. Er zit iets licht 
flootachtigs in de smaak. Een heerlij
ke droge cava die zeker niet bitter is. 
Echt kostelijk om zo te drinken! 
Cekocht bij: S/ijterijMaas 

' Prijs: € 9,99 p% 

Kwa/iteit/prijsverhouding: 8 

cordoniu - PinollJoir -« nje 
I?rachtig donkerwze van kleur. 

,~~~:r~~~t ~ee~!~~V~,a~i,pn 
'{an de PLnot 
smaakt·'naar 
droge rosé wa 
. et 
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Take Five 
PERMANENT BJ'RAMJPAVlLIfJEN AAN zÎ!E 

BOULEVARD PAULUS LOOT. PAV. 5 ZANDVOORT 

KEUZEMENU 14 JANUARI T/M 27 JANUARI € 24,50 

GEGRILDE KIKKERBILLEN 
MET PONZUSAUS EN KNOFLOOK 

OF 

Zaterdag 14 januari ZOOE! 

Vrijdag, zaterdag en zondag 
Kinderopvang tijdens diner! 

STEAK TARTARE 
GEMARINEERDE RAUWE OSSENHAAS 

OF 

GEFRITUURDE GEITENKAAS 
MET RUCOLA EN EEN DRESSING VAN 

•. GEMBER EN HONING 

zingavond 

. Z1.00 uur 

10· 2042]M Zandvoort 
71 4638· Fax (023) 573 1454 

* * * . 
GEROOSTERDE RODE POON EN COQ.UILLES 

MET KREEFTEN BEURRE BLANC 
OF 

ENTRECOTE VAN SPEEN BIG 
GEBRADEN MET KNOFLOOK EN ROZEMARIJN 

OF 

WOKSCHOTEL VAN NOEDELS 
MET GROE'NTE EN CURRY 

*** 
DESSERTKEUZE VAN DE DINERKAART 



U-B.Z. Journaal 
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. Uw voetlicht 
door C. van Ce/der 

Nieuwjaarsreceptie van B&W' 
Voor het eerst in vijfentwintig jaar heb ik de nieuwjaarsreceptie 
van B&W bezocht. Helaas waren de twee moo.ie oude lantaarns 
voor ons prachtige gemeentehuis buiten werking, één lamp bij 
de entree was kapot en ook waren de lampen niet geheel schoon 
gemaakt. Als gastheer op zo een avond, voor.alle inwoners van 
Zandvoort, had dit toch meer aandacht mogen verdienen. 

Maar gelukkig was het in de 
hal gezellig druk en ik moest 
in de rij aansluiten om mijn 
goede wensen te kunnen over
brengen. Binnengekomen in 
de raadszaal kon ik, onder het 
genot van goede klassieke live 
muziek, burgemeester Van der 
Heijden met zijn vrouw, wet
houder Hans Hogendoorn, 
wethouder Michel Demmers 
en Wethouder Ton Kooiman, een 
gezond en wijs 2006 wensen. 
Een drankje en een hapje erbij 
en ik had meteen al spijt dat ik 
nooit eerder op de nieuwjaars
receptie was geweest. 

De zaal w as voor 99% gevuld 
met oudere heren. Ik sprak 
daarover met Eg Poster en 
Gerard Versteege, die mij vertel 
den dat vanaf het moment dat 
zij niet meer in de raad zaten, 

Gert Toonen en Anne/ies van Kooten 

het ëjantal dames behoorlijk was 
afgenomen. Peter Micha'lides, 
directeur van het Casino, was 
dik tevreden over het aantal 
toegenomen bezoekers na de 
verbouwing en meldde dat 
Sacha Bouman (zijn PR-mana
ger) zich , nadat zij met haar 
foto in onze krant had gestaan, 
niet meer alleen over straat 
durfde. Wilfred Tates, die zwaa r 
in gesprek was met Ingrid de 
Leeuw, lijsttrekker van de SP en 
mogelijk zijn toekomstige coa
litiepartner, ging vroegtijdig 
weg om zijn hond uit te laten. 
earl Si'mons van deOPZ was 

Stijn van Griensven en Bob de Vries 

aa nwezig met vrouwen doch
ter, en op mijn vraag wie de OPZ 
eventueel als wethouder naar 
voren zou kunnen schuiven, 
moest hij mij het antwoord 
schuldig blijven. Ze hadden 

totaal geen idee, maar van 
wege de onzekere toekomst 
in Bennebroek kwam daar 
misschien een kandidaat vrij. 
Jaap Kroon was in een luchti
ge conversatie gewikk~ld met 
Leo Heino. Jaap vroeg aan Leo 
hoe het nu verder moest met 
Take Five indien Gert Toonen 
wethouder zou worden. Leo had 
geen idee, maar dacht er even
tueel een automatenhal van te 
kunnen maken. Geen .speel 
automaten, maar trekautoma
ten die waarschijnlijk alleen 
maar gevuld zouden worden 
met haringen van, u raad het 
al, Jaap Kroon. In het voor
bijgaan hoorde ik Jaap nog 
aan Leo vragen of hij wist hoe 
een Viagra -pil er van binnen 
uitziet. Op het ontkennende 
antwoord van Leo zei Jaap dat 
hij dan waarschijnlijk altijd een 
hele pil gebruikte. 
Michel Demmers 
was , blij met zijn 
pluche zetel na de 
moeilijke tijden die 
hij zakelijk had door
gemaakt. "Maar", zo 
zei hij , "de horeca 
blijft me toch meer 
trekken, daar kan je 
tussendoor tenmin
ste nog een biertje 
drinken; de politiek 
is daa rmee vergele
ken wel erg droog." 

Gijs de Roode had zijn T-shirt 
met de tekst "Wees wijs 
stem Gijs" deze avond vermild 
voor een evenzeer opvallende 
stropdas, die echter wel wat 
jeugdige verfrissende kleur gaf 
tussen de voora I oude grijze 
heren. Ik zag Jaap Methorst 
in gesprek met Ide Aukema. 
Naar mijn 'idee spraken zij over 
dat het er vroeger toch a Iie
maal wat meerserieuzer aan 
toeging. Hans Hogendoorn, 
met hele klei ne rode ogen, 
vroeg ik of het gisteren heel 
laat was geworden. Hij 
begreep wat ik bedoelde maar 
verzekerde mij dat hij erg 
verkouden was. Astrid van 
der Veld van het GBZ, verkleed 
a Is Pieternel, keek Verstoord 
om toen één van de omstan-
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/de Altkema. Wim Bl/che/ en Jaap Methorst 

ders haar toefluisterde dat 
ze totaal niet op Joke Draijer 
leek. Wim Buchel was in druk 
gesprek met de mede gedeco
reerde Jaap van de Werff over 
de vroegere stamtafel bij Van 
Duivenvoorde. Jaap wist vaak 
de volgende ochtend na zo een 
sessie niet meer waar hij zijn 
melkkar had gelaten. 

AI met al een leuke avond met 
een hoog serieus politiek 
karakter. Onze politiechefStijn 
van Griensven was met een 
paar van zijn medewerkers in 
gala-uniform gekomen wat er 
toch wel heel indrukwekkend 

Bij het ve~laten van de zaal 
vroeg ik de burgemeester wat 
nu voor hem, op bestuurlijk 
niveau voor 2006, het hoogst 
op zijn verlanglijstje stond . 
Hij nodigde mij uit óm hier de 
volgende dag met hem van 
gedachten te wisselen. Ik 
antwoordd~ dat een one-liner 
genoeg zou zijn . Na enig 
den ken gaf h ij de volgende: . 
"Visie en Harmonie". Ik zei 
hem dat ik begreep wat hij 
hiermee bedoelde en hij was 
daar zichtbaar blij mee. 
Vervolgens zei hij, dat als ik de 
one-liner de volgende dag 
eventueel was vergeten, hem 

rustig nog even kon 
bellen. Waarop ik hem 
zei dat hij, als ik 'm 
inderd aad de volgen 
de dag zou bellen, het 
waarschijnlijk ook 
niet meer zou weten. 
Waarna we vriende
lijk afscheid van 
elkaar namen. Het 
wa s een leerzame 
avond . Volgend jaar 
hoop ik weer, maar 
dan met een schone 
entree,van de partij 

Eg Posteren Gerard Versteege te zijn. Misschien 

uit ziet . Volgens één van zijn wordt de receptie dan wel, net 
medewerkers is het alleen zoals in de gemeente 
volledig ongeschikt om in te Noordwijk dit jaar, gevolgd 
werken, wa~rop ik hem vroeg door een leuke nieuwjaars
waarom ze dit gala-uniform party, georganiseerd door het 
dan niet elke dag droegen. Het zakenleven op een locatie van 
kwartje viel niet. niveau. 

Cor van Ge/der en Jaap Kroon 



Appartementencomplex "Oranje Hof" 
===~ 

6 appartementen en 3 penthouses 

Appartementencomplex 
Op een unieke locatie, midden in het centrum 

van Zandvoort maar t~ch rustig gelegen, 

wordt appartementencomplex 'Oranjehof' 

gesitueerd. zoals de naam al doet vermoeden 

bevindt het complex zich in een gebied dat 

doet denken aan een binnenplaats. 

Een gebied dat besloten ligt tussen vier 

bèkende straatnamen van het Zandvoortse 

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 

het Kerkplein. 

Strand, boulevàrd, winkels, postkantoor, bus

station en het gemeentehuis liggen allemaal 

in de onmiddelijke nabijheid van het complex. 

Het kleinscholige complex bevat 9 appartementen 

De ruime livings en royale afmetingen van de 

overige ruimten zorgen voor een comfortabele 

woonomgevi ng. 

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer- Verder is het complex o.a. voorzien van een lift , 

kelder. De appartementen zijn verschillend van en een camera voor de video/phone installatie 

omvang en variëren van 86m2 tot 156m2 . bij de'entree. 

De appartementen zijn voorzien van ruime ' Het gebouw word~ opgetrokken in een warm 

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor terra metselwerk en get~id met een zinken dak. 

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in 

. kan genieten van zon en zeelucht. de beveiligde kelder€ 27.500 v.o.n . . 

Makelaars O.G. 

CENSE I " I 
van LINGEN 

Tel 023 - 5715715 

www.cvl.nl 
ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL 



Vijf 
door Ton Timmermans 

Zweeflift geeft klein1?ehuisde 
ouderen de ruimte 

Het Kenniscentrum Wonen
Zorg ontdekte op de Duitse 
REHA-beurs een ruimtebe
sparende oplossing voor 
ouderen en gehandicapten. 

Dankzij dé techniek van de 
skilift kan de gebruiker 
overal in huis tegelijkertijd 
worden verplaatst en ook 
worden getild. 

De zweeflift biedt uitkomst 
als een gewone traplift 
moeilijk kan worden ge
plaatst. De speciale traplift 
vormt geen enkele belemme
ring voor overige gebruikers 
van de trap, omdat de rails 
aan het plafond is gemon
teerd en niet langs de muur. 
Het Liftinstituut beoordeelde 
destijds het systeem als 
positief. De Gemeente 
Zandvoort:"ln het kader van 
deWVG (Wet Voorzieningen 
Gehandicapten) kunnen 
mensen er een verzoek voor 
indienen." 

De tweejaarlijkse beurs 
toont voorzieningen voor 
ouderen en mensen met 
een handicap. Hoewel de 
techniek van de zweeflift al 
enkele jaren bekend was, 
werd een soortgelijke lift 
getoond, nu echter met 
toevoeging van een plateau. 
De lift is bevestigd aan rails 
boven de trap. Dankzij deze 
bevestigingswijze en de 
compacte afmetingen kan 
deze lift op trappen (zoals 
wenteltrappen, smalle of 
steile trappen) wqrden 
gemonteerd terwijl die voor 
een trap plateaulift onge
schikt zou zijn. 

Leefstijl senioren onder de maat 
Opvoedkundige tv-spotjes, ze mochten niet baten. 
Oüderen voelden zich niet aangesproken omdat de STER
spots op de jeugd gericht waren. Een recent onderzoek , 
wijst uit dat het ook met de leefstijl van ouderen niet al 
te best gesteld is. Dat blijkt uit een artikel in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waarin de 
levensstijl van ouderen in 1993 werd vergeleken met die 
van senioren in 2003. 

Senioren tussen de 55 en 64 
jaar houden er een onge
zonde levensstijl op na. Dat 
blijkt uit een onderzoek 
waarin de maniervan leven 
van ouderen in 1993 werd 
gelegd naast die van 2003-
De Hartstichting hanteert 
de norm dat vooral senio
ren minimaal een half uur 
per dag actief bezig moe
ten zijn. 

Overmatig 
Als gevolg van ondermeer 
minimale lichaamsbewe
ging lijden steeds meer 
ouderen aan vetzucht. Het 
aantal mannelijke ouderen 

met overmatig vet in het 
lichaam is verdubbeld, tot 
ruim 18%. Bij de vrouwen is 
het pe~entage dat aan 
zwaarlijvigheid lijdt met 
een kwart toegenomen tot 
ruim 27%. Beide groepen 
zijn minder gaan bewegen. 
Zo wordt minder gesport, 
gefietst en ge wa ndeld, zelfs 
mit:lder bewogen tijdens 
het huishouden. 

Drinken 
Vooral vrouwen zijn steviger 
gaan drinken. Van hen drinkt 
ruim 19% meer dan veertien 
glazen alcohol per week. 
Het was tien jaar eerder 11%. 

Daarmee is volgens de 
onderzoekers sprake van 
overmatig alcoholgebruik. 
Het aantal mannen dat te 
'veel drinkt, is minder hard 
gestegen. Consumeerde in 
1993 bijna 12% te veel alcohol, 
meerdan 21 glazen per week, 
10 jaar later is dat bijna 16%. 

Conclusies 
twijfelachtig 
Het eindoordeel is geba
seerd op een publicatie in 
het 'Nederla nds Tijdsch rift 
van Geneeskunde'. Het 
genoemde onderzoek gaat 
uit van steekproeven in 
gemeentelijke bevolkings
registers va n 11 gemeenten 
in het westen, noordoosten 
en zuiden van Nederland. Het · 
gezaghebbende bl~d weet 
voorts te melden dat "De 
gegevens werden verkregen 
tijdens interviews, metin
gen e,n een schriftelijke vra
·genlijst. De respons was 
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WetsVOQ.;.Tstel schept TUlmte 
r beleids
èidstoe

·~s 'lfs 
odsgerechti '. aat,het. 

iale Zaken en Wer~gélegenheid 
recent persbericht. 

Gemeentènkrfjgen meer 
ruimte om eeMangdurig
heidstoes . aan 

f dan 
op 

korte pe een zeer 
klein bedrag Il{etwerk ver
dienen, Dat staat in een 
wetsvoorstel waarmee de 
ministerraad heeft inge
stemd el van 

Hoof 
® 

62% in 19921'93 en 57% in 
2002/'03-" De eindconclusies 
zijn ook voor Zandvoort 
twijfelachtig te noemen. 

Midden Nederland 
Uit het onderzoek 'Senioren 
onder de loep' uit najaar 
2002 in Midden Nederland 
werd al geconcludeerd dat 
gedrag en vooral een ge
zonde leefstijl een belang
rijke rol speelt bij de preven
tie van ziekten bij ouderen. 
Ook toen was sprake van 
onvoldoende beweging in 
co.mbinatie met ongezond 
voedselgebruik. Deze leef
stijl komt voor zowel bij 
mannen als bij vrouwen 
waarbij het Middelneder
lands onderzoek er aan toe
voegt: "en met name in de 
lee.ftijdscategorie van 80 
jaar en ouder." De Hoge
school in Breda veegt met 
die conclusie de vloer aan: 
"Uit bevolkingsonderzoek ' 

als bijstandsgerechtigden 
inkomsten uit arbeid ont
vangen. 

edjgehd 
dsge~ 
eren 

~tftel'J . 
"eeh 

et Werk 
en Bijstand, g enten de 
rllimte geboden de toe
slag te blijven betalen als 
er een zeer korte periode 
is gewerkt De gemeêntenJ 

die verantwoordel zijn 
voor'de bi' 
over de i 
ling van 

De min isterfaad heeft 
ermee ingestemd dat het 
wetsvoorstel voor advies 
àan de Raad van State zal 
worden gezonden. De 
tekst van het 
en van het 
Raad van 
pas 
bij 

blijkt dat een grote groep 
mensen relatief gezond 
ouder wordt en weinig 
gebruik maakt van zorg
voorzieningen." 

Advies 
Volgens de norm voor 
gezond bewegen moet 
iedere volwassene ten min
ste 30 minuten matig 
intensief actief zijn, het 
liefst iedere dag. Op vijf 
dagen van de week een half 
uur matig intensieve bewe
ging is echt het absolute 
minimum. Dergelijke men
sen zijn gezonder en heb
ben minder kans op hart
en vaatziekten. Die 30 
minuten activiteit per dag 
hoeft niet aaneensluitend 
te zijn, maar kan verdeeld 
zijn over de dag. Op de site 
wwwgezondlevencheck.nl 
kunt u een persoonlijk 
advies krijgen betreffende 
uw manier van leven. 



BASKETBAL 

Dijkstra schiet Lions naar wens 
Het dames basketbalteam van 'Uons heeft zaterdag een zwaar 
bevochten 50-49 overwinning behaald op Alkmaar Guardians. 
Hoewel het hele team optim'aal presteerde had Sabine Dijkstra 
met een score van 24 punten, waaronder drie 3-pullters, een zeer 
groot aandeel in deze overwinning op een tegenstander waar
van de uitwedstrijd nog met 19 punten verschil verloren werd. 

In de eerste periode duurde 
het ruim vijf minuten voor 
beide teams tot scoren kwa 
men, waardoor bij het ingaan 
van de t weede periode de 
Alkmaarse dames een 8-10 
voorsprong hadden, In die 
tweede periode w erd de inzet 
van Lions beloond en w erd bij 
13-12 voor de ee rst e keer ee n 
voorsprong ve rkregen, Aan het 
eind van de tweede periode 
had Lion s drie punten voor
sprong, 24-21, 
Na de rust zag Lions aanvan-

kei ijk geen kans de voorsprong 
te vergroten, waa rdoor een 
spannende strijd ontstond die 
af en toe door het onvoldoen
de optreden van het arbitrale 
duo zelfs een grimmig karak
ter kreeg, 
Halverwege de derde periode 
liep -Lion s uit na ar een voor
sprong van zes punten (41 -35), 
Een stand die met nog een 
minuut te spelen weer was 
teruggelopen tot 41-39, In de 
allerlaatste seconden waagde 
Sabiene Dijkstra een wanhoops 

schot van de middenlijn, dat 
tot veler verrassingvoor drie 
punten in de basket verdween 
zodat de voorsprong bij het 
ingaan van de vierde periode 
weer was uitgegroeid tot vijf 
punten, 44-39, 
Net als in de eerste periode was 
het opvallend dat beide teams 
in de vierde periode opnieuw 
moeilijk tot scoren kwamen, 
Een euvel waarvan Alkmaar 
Guardians minder last had dan 
de Zandvoortse basketbalsters, 
Geleidelijk liep de voorsprong 
terug tot slechts één punt, In 
de slotfase zag Lions toch weer 
kans tot scoren te komen via 
Sabiene Dijkstra (5) en Matine 
Loos (2), Met nog twee minuten 
te gaan keek Lionsopnieuw 
tegen een achterstand aan, 
48-49, Het was Dijkstra die 
haar team alsnog aan een 
50-49 overwinning wist te hel 
pen, Een verdiende winst om
dat de inzet en strijdlust van 
Lions optimaal was, Komende 
weken speelt Lions,twee keer 
een uitwedstrijd in Den Helder, 
Volgende week tegen de onge
slagen koploper FAC en een 
week later zijn de dames van 
Zeemacht de tegenstandsters, 

Rob Wind grote winnaar bij 
• • • ZeeVlSverenlglng 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zeevisvereniging Zan<lvoort 
(ZVZ) zijn de jaarlijkse prijzen weer uitgedeeld. Grote winnaar 
werd Rob Wind die in maar liefst vier categorieën met de beker 
naar huis ging. Hij werd onder ander winnaar van de Pi~r-com
petitie en winnaar in de klasse 'Het vaakst de grootste vis gevan
gen tijdens de competities'. 

In totaal mocht voorzitter Ton 
Goossens maar liefst 22 bekers 
overh andigen, De bokaa l voor 
de grootst e zeebaars ging naar 
Leo Haak, die er een van 48 cm. 
Wist te verschalken, De prij zen 
die gerelateerd kunnen worden 
aan de buiten landse tri ps van 
de zeer actieve vereniging gin
gen bijna allemaal naarWiliem 
Minkman: zowel de Noorwegen 

\ 

bokaa l als de Denemarken t ro-
' fee wa ren voor hem en, sa men 
met Elie Paap en Jan va n Gooi, 
eveneens de Koppeltrofee, Ton 
Niented zorgde nog voor een 
Europees record, waa rvoor ook 
ee n beke r besc hi kbaa r was , 
Zondag 22 j anuari aa nstaa nde 
is de eerste wedstrijd van het 
jaa r op het Za ndvoortse strand 
nabij reddingpost Noord, 

ZANDKORRELS Rozenobel Antiek 
vraagt 

Verloren: 
Du'bbel gouden ring 

met daarop 
kindertandje 

Alpha cursus in 
Zandvoort. 

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp 

voor 1 middag in 
de week, 

Huurwoningruil 
Aangeboden: 4-ka mer 

ééngezinswon ing, 
Dubbele beg laz ing, 

CV ket el, zelf bekosti gd, 
Grot e zijtuin, 

Behang- en schilders
bedrijf Arnold Nijkamp 

Tel/Fax 571 3172 
MfJbiel 06-54264259 
Voor al uw behang-, 

w it- en schilders
werkzaa m heden 

te koop: meubelen, oud 
speelgoed, kri sta l, por
se lein, schilderij en, etc. 

Gasthui splein 6, 
Za ndvoorUel, 5731787, 

ook op zondag, 
Di nsdag ges loten, 

in gouden huls, 
Wil degene die deze 
ring gevonden heeft 

mij bellen? 
Tel. 5716710, 

Vanaf di. avond 
10 januari 

Kennismaken met het 
Christelijk geroof. 

Interkerkelijke cursus, 
Duur: ca , 10 weken, 
Info: bel 53638°4, 

ZANDKORRELS INVULBON 1" 
~~~~~~~-+-+-+-+-+-+-r-r-r-r~ 

PARTICULIERE ZANDKORRELS 5 EURO 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de volgende 
voorwaarden: 

Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,

I • Geen personeels- of zaken advertenties 

ZAKELIJKE ZANDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertentieniet voldoet aan de particulie re 
voorwaa rden kunt u een zakelijke Za ndkorrel plaatsen, 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent'plaatsing dezelfde week, 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijd ig of onjuist 
plaat sen van Zandkorre'is komen op grond van in houd zonder 
opgaaf van redenen , worden geweigerd, 

2 

3 

4 

7 

8 

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

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam 

(Bedrijfs naam), , 

Telefoon, ,,' , '" " 

Tel. 5731942 

Koopjes!!! 
Privé inboedel verkoop, 
allerh ande spu lletjes, 
Za, 14 j an_ + zo, 15jan, 

Blvd_ Barnaa rt 14-
Info: 06-10176856 

Fraaie witte hoek
hang/legkast. 

Hoog 2,20, d iep 0,80, 
breed 0,75, 

o zijden 0,40cm, 
Afgeplat met grote 

spiege l. 
50 Euro, Tel. 5720286-

Henkie Parket voor het 
leveren en leggen van 
trad itioneel parket, 

laminaat of planken-
vloer, Ook voor het 

schuren van uw oude 
parketvloer, Bel voor 
offerte 06-3052971 6, 

huur €361 , 

Te huur in centrum van 
Zandvoort 

etage boven een w inkel: 
grote woonkamer 

met ba lkon, 
slaapkamer, keuken 

en badka mer, 
€ 800,-- p,mnd, excl. t el 

0653250629 

Te huur: Gemeub. 
2kamer app. 

voor 1 persoon, 
, Tot 1 juli 2006, 

€475 p,m nd, all -in, 
Tel. 5715772-

Cursus Keramiek. 
Div, t echnieken, 

Start medio januari. 
Info 571 9399, 
na 17,00 uur, 
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HOCKEY ~ 

Nieuwjaar niet goed begonnen Hockeyers winnen nipt van gemeente 
voor equipe Bl~ekemolen -
De nieuwjaarsrace is voor de equipe van Bleekemolen niet goed 
afgelopen. In hel: begin van de race nam de equipe direct de lei
ding maar een ronde later was het een Marcos die het veld aan
voerde. Lang mocht deze Marcos equipe niet genieten van de 
voorsprong en nam de Jetstream Porsche van Simon Freriks en 
Philip Beyrer het heft in handen. Echter, eyenals bij een aantal 
rijders die voorop reden, sloeg de malheur ook toe voor deze 
Porsche. De versnellingsbak van het duo Freriks en Beyrer hield 
ermee op waardoor de leiding van de race in hariden kwam van 
het viertal Jurgen Albert, Kees Bouhuys en Michael en Sebastiaan 
Bleekemolen. Dit viertal stond de leiding niet meer af. 

In de kla sse tot 
2000CC namen 
Dennis de Borst 
en John de Vos 
de leid ing over 
van de equipe 
van Dillon Koster, 
Ma rc Koster en 
Bertus Sanders. 
De beide 

Kosters kwamen 
niet eens in actie. 
Bertus Sanders 
die de wedstrijd 
begon moest de 

• wagen na onge
veer een uur· rij
den aan de kant 
zetten . "Het is 
erg zuur als je 
deze pech hebt . 
Je hebt als doel
stelling om te 
gaa n voor het 
kampioenschap. Ik w eet dat dit 
soort d ingen kunnen gebeu
ren, ma ar je bent t och sport -

. man", aldus Sanders. Dillon en 
Marc Koster vatten de pech 
wat nuchter op. "Dit soort din 
gen kunnen gebeuren, maar bij 
de volgende race staan we er 

.gewoon w eer. Je doet all ee n 
niet meer mee voor het kam
pioenschap", aldus één van hen. 

De equipe Gij sen en Coro nel 
deden zeer goede zaken. Gijsen 
reed net al s op Oschersleben 

' samen met Tim Coronel hoe-
wel broer Tom eigenlij k zou rij
den. De equipe is nu op titel 
koers, want alle drie de ra ces 
zijn door Gijsen, beurtelings rij 
dend met Tim en Tom Coron el, 
gewonnen. Gij sen en en .zijn 
co-equipiers rijden in de BMW 
Compact klasse en hebben t ot 
nu toe een voorspoedig ka m
pioenschap beleefd . 

Foto: Chris Schotanus 

Opva llend was het rijden in de 
klasse boven de 2000CC door 
het Wekeromse duo van vader 
Wi m en zoon Marce l Duits . 
Deze laat st e reed het afgelo
pe n se izoe n in de Shell Heli x 
Seat Cupra Cup voor het t ea m 
van de landmacht. In de zomer
avondcompetitie rijdt het twee
ta l ook al sa men in ee n Seat 
Ibiza, maar in deze race hadden 
vader en zoon een M it subishi 
Lancer Evo ingezet.'D~arwerden 
zij vij fde mee. In dezelfde klas
se rede n nog d ri e van deze 
wage ns rond. Deze we rden 
door de Weke rom mers va k
kundig op afst and gehouden. 
"Een goede prest atie, wa nt we 
waren de eerste met Mitsubishi. 
Het is erg leuk om met j e zoon 
t e rij den", ald(Js W im Duits. 

De volgende race is op 12 

februar i op het circu it va n 
Zandvoort. 

Het traditionele duel tussen 
een team van de Zandvoortse 
Hockey Club (ZHC} en een team 
van de gemeente Zandvoort 
heeft na een spannende partij 
een 4-3 overwinning voor ZHC 
opgeleverd. 

Beide teams, samengesteld uit 
een mix van mannen en vrou
wen, tastten in het beg in 

. elkaa rs mogelijkheden af. ZHC 
w ist een overwicht op te bou
wen en via Gert Jan Cense een 
1-0 voorsprong te nemen. Even 
later kon worden gescoord 
met medewer~ i ng van doel
man Ruud Wil ligers, d ie de ba l 
via een hakj e in het eigen doel 
werkte: 2-0. 

Het gemeente team kreeg na 
deze twee t reffers meer vat op 
het spel. Eerst was het verded i-' 
ger Eric va n de Noort die ZHC
keeper Martij n Wi ltenburg uit 
een strafcorner dwong tot een 
spectacu laire reddi ng. Eve n 
later verk leinde Peter Post 
namens de gemeente de ach
terstand tot 2-1. In de slotfase 
zorgde Gert Jan Cense voor de 
ru st sta nd va n 3-1 . Spe lers en 
toeschouwers werden in de rust 
getracteerd op de tradit ionele 
wa rme choco lademelk met 
ru m. Binne n t ien min uten in 
tweede helft wist de gemeente, 
via Caro lien Vreeken en Henk 
Hessel ink, de score in eve n
w icht te brengen, 3-3. Beide 

HANDBAL 

teams leken genoegen t e 
nemen met een ge l ijkspel, 
maar Gi ll is Kok dacht daar 
anders over. In de slotfase pas
seerde hij met een d iagonaa l 
schot keeper W illigers voor de 
vierde keer, waa rdoor ZHC op 
de va lreep m et 4-3 aan het 
langste eind trok! , 

Nieuwjaarsspeech 
Na de tweede helft vo lgde in 
het clubhu is een gean imeerde 
derde helft, waarbij ZHC-voor
zitlerTon Bavinck in zijn nieuw
jaarspeech onder meer memo
reerde dat ZHC hard werkt aan 
de ontwikke l ing van de club, 
waarb ij voo ral de jeugd de 
nod ige aa nd acht kr ijgt. Het 
ein del ij ke doe l IS het aa ntal 
se ni oren tea m s weer op het 
gewenste pei l te brengen. De 
veren iging neemt nu met één 
heren, één dames- en één heren 
veteranenteam deel aan de 
competitie. In tot aa l heeft ZHC 
250 leden waarvan het meren-

Forse nederlaag handbaldames 
\ 

Het eerste team van ZSC heeft afgelopen zondag geen kans gezien 
het koploper Vriendschap/TOB 3 ook maar één moment moeilijk 
te maken. De 8-17 n'ederlaag was gezien de veldverhouding wat 
geflatteerd, maar als het gaat om het creëren en benutten van 
scoringskansen een goede weerspiegeling van de verhoudingen. 

Aa n het begin va n de wedst rijd 
was het ZSC dat v ia Ro m ena 
Dani ëls ee n 1-0 voorsprong 
w ist t e nemen. Na de gelij kma
ke r kon ZSC t ot aa n de rust 
rede lij k bijb lij ven. Via 2-2 en 3-
3 liepen de Am ste rdamse 
dames uite inde lij k uit naar 'n 
t weepunten voorsprong (4-6) 
bij rust. Na de doe lwisse ling 

was het hek van de dam en 
we rd de voo rsp rong va n 
TOBIVrie ndschap opgevoe rd 
naar 4-11. ZSC w ist daa r alleen 
drie doelpunten van Romena 
Daniels, twee va n Laura Koning 
en één van Debbie Tibboel 
tegenover te ste llen, waardoor 
de eindstand v ia 6-14 en 17-7 
op 8-17 uitkwam. 

deel in de jeugdelfta llen speelt. 
Vanuit een-vorig jaar geschreven 
jeugdplan wordt veel aandacht 
besteed aan de jeugdopleid ing. 
Aan het slot van zijn rede 
maakte Bavinck bekend dat 
Ineke V.d. Ven was gekozen tot 

. hockeyster va n het jaar 2005. 

Dankzij onze adverteerders 
kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles w at in 
Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant 
van dez€ w eek zijn 
(in alfabetische.volgorde): 

Aan Zee Vaka 
Accounta.r\t 

Huppelsch 
Ad min istratîe k?lJiL Slor 

K.Willemse 
Asian Delights 
Auto Strijder 
Autobed rijf Za ndvoort 
Bertram & Brood. 
Bloemsierkunst 
jef & Henk Bluij:s 

Boudewijn's Visservice 
Bouwvergun fG 
CaféOofY1 
Cense en 
Circus Zandv 
CNG Gröep 
Danzee 
Fortis Bank 
Greeven, Makelaar o.g. 
Ijzerhandel Zantvoort 
Kippetrap 
Krocht, Gebouw de 

' Meijershof, Restaurant 
Monuta 
NovaColl~ge 
Oranjehof 
Tal<e f ive ", 
T~omashûi~Z 
Trade Ard 
Uitvaartcentrum 'Haarlem 
Van Schaik, makelaar o.g. 
Wapen van Zandvoort 
Willemse Elektrotechniek 
Zandvoort Optiek 
Stichting ZorgContact 
OPZ 
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Nieuwe con~ertenreeks .opent·met 
grandioos Nieuwjaarsconcert 

OPZ 
Oudêren Partij Zanávoort 

Wij vragen áe anáere yartijen 
áringená oy 16 januari te 

Gesluiten áe .:MiááenGouiëvará 
ylannen uit te steliën "tot na áe 

verkiezingen van 7 maart as! 

Indrukwekkend, majestueus en dynamisch. Treffende 
kwalificaties voor een Nieuwjaarsconcert als begin 
van het nieuwe concert jaar in Zandvoort. Afgelopen 
zondagmiddag musiceerde het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest voor een volle Protestantse 
kerk. Volkomen terecht klonk herhaaldelijk een ova
tioneel applaus; de beloning voor muzikale compo
sities die op hoog niveau uitgevoerd werden. 

door Ton Timmermans 

'Vijf concertreizen naar 
Japan zijn de onbetwis
te hoogtepunten uit 
de geschiedenis van het 
Heemsteeds Philhar
monisch orkest (HPhO)'. 
Vervolgens bestem pelt 
de begeleidende brochu
-re de orkestleden als 
'gevorderde amateur
musici'. Echter, de orkest
leden musiceren onder 
de bezielende leiding van 
dirigent Iman ~oeteman 
op zeer professioneel 
niveau. 

Rondreis 
De talrijke toehoorders 
weten de geboden muzi
kale rondreis op haar 
waa rde te schatten. 
Componisten als Dvorák, 
Katchaturianen Van 
Anrooy laten de toehoor
ders muzikaal meedwa
len langs verscheidene 
Europese landen. Zo 
voert de Tsjechische com
ponist Antonin Dvorák 
met zijn symfonie nr.8 de 
toehoorders door myste
rieus Bohemen. In 1891 
levert hem dit vierdelige 
werk een eredoctoraat in 
de muziek o.p aan de 
prestigieuze Universiteit 
van Cambridge. Na de 
pauze gaat de muzikale 
reis verder langs Spanje, 
Italië en Armenië. 

Klanken 
Zo maa kt het publ iek 
een muzikale tocht gebo
den door geheimzinnige 
wouden en dromerige 
dorpjes. En witte sche
pen met bollende zeilen 
scheren voorbij onder de 
klanken van 'De Onedin
line': het Adagio uit het 

ballet 'Spartacus van 
Aram 'Katsjatoerjan was 
de befaamde herken 
ningsmelodie van de 
Engels televisiedrama 
Onedin-Line uit de jaren 
zeventig. Werken van 
Piedro Chapi en Piedro 
Mascagni .brengen de 
sfeer van romantische 
Italiaanse dorpen. 
Bij eindhalte Nederland 
wordt de Piet Hein Rap
sodie op enthousiaste 
wijze vertolkt. 

Heftig 
Jammer is, dat af en toe 
de vriendelijk klinkende 
snaarinstrumenten 'weg
gedrukt' worden door de 
vu rige kracht va n de 
koperblazers. Ook de ver
houding in grootte va n 
kerkruimte en die van 
orkest is niet helemaal in 
evenwicht met elkaar. 
Ongetwijfeld zullen ook 
de zestig musici met 
dat fenomeen moeite 
hebben; dat doet echter 
niets afvan het luister
genot. Door het verdien 
de ovationele applaus . 
wordt het publiek 
getrakteerd op twee toe
giften: Champagne van 
Ernst Fisher en een 
(waa r-halen-ze-het -va n
daan) de Japanse Samba. 
Een klapper die met de 
ja Gl rswisseling op de 
Japanse televisie wordt 
gedanst door iemand in 
een glitterende kimono 
samen met een leger 
vrouwen in roze gele 
glitterkimono's. Dirigent 
en orkest geven bij 
de sa m ba vol gas: een 
heftig besluit van een 
luisterrijke middag. 

Classic Concerts 
Ook ditmaal heeft de 
Stichting Classic Concerts 
Zandvoort waargemaakt 
waa r ze voor staat: het 
brengen van klassieke 
muziek van hoge kwali 
teit en voor iedereen 
bereikbaar. Voor 2006 

heeft de Stichti ng weer 
een uitgebreid, maande
lijks programma opge
steld: voor elk wat wils. 
De concerten zijn in prin 
cipe gratis toegankelijk, 

. hoewel bij de uitgang 
een vrijwillige bijdrage 
gevraagd wordt. U maakt ' 
niet alleen de activiteiten 
va n Classic Concerts 

mogelijk, maar ook de 
.broodnodige restauratie 
va n het beroemde 
Knipscheerorgel van de 
kerk. Noteer vast in uw 
agenda: het volgende 
concert vindt plaats op 
25 februari om 20.00 uur. 

Wil jij ook 
deze krant 
bezorgen? 

Voor informatie 
of aanmelden, 

Bel 023 - 573 27 52 
of mail naar info@ 

zandvoortsecourant.nl 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APKkeurstation 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

Voor de locatie Huis in de Duinen in Zandvoort. dat bestaat uit 

90 verzorgingsplaatsen. 25 plaatsen voor psychogeriatrische ouderen. 

19 plaatsen op de wijkverpleegboeg met terminale zorg en 200 aanleun

woningen zijn wij op zoek naar kandidaten voor· dè functie van 

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER MN . 
voor 20 - 2S uur per week 

De huishoudelijk medewerker assisteert de verzorging s'morgens bij licht vezorgende werkzaamheden 

en draagt zorg voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen van cliënten 

en algemene ruimten. Je onderhoudt contacten met cliënten en bent verantwoordelijk voor de zorg van 

schoonmaakmiddelen en materialen. Vanwege de vele contacten met cliënten is goede beheersing van de 

Nederlandse taal een voorwaarde. 

De werkzaamheden zijn: ) 

• het uitvoeren van voorkomende schoonmaakwerkzaamheden. 

• assisteren bij lichte verzorgeQde werkzaamheden. 
O"Stichling 

ZorgConlacl 

bie.ót intra· én 

exframurale 20rg 

aan ouderen 

• het verzorgen van de maaltijd in de huiskamer of op het appartement van de bewoner. 

• het uitvoeren van andere voorkomende taken f:oals opscheppen van de warme maaltijd in de 

instellingskeuken en het verzorgen van het wasgoed. 

in B~nnebróek, 

Bentveld, Vogelenzang 

en Zandvoort 

Prof~$sionaliteit, zelf· 

standigheid en cliënt- ~ 

gerkhle zorg staan bij 

ons hoog in het ".andel. 

creativiteit'e.n zètfbe~\lust

zijn vinden wij belangrijke 

eigenschappen, 

De gevraagde deskundigheid is: 

• goede sociale vaardigheden. 

• zowel een goede mondelinge als schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

De arbeidsvoorwaarden zijn: 

• functiegroep .15 volgends het FWG en de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. 

• aantrekkelijke regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. 

• goede reiskostenvergoeding. 

• mogelijkheid om door te groeien naar functie in de verzorging. 

• bereidheid om volgens rooster te werken (afhankelijk van de afdeling een maal per 2 of 

per 5 weken in het weekend). 

Voor informatie over de functie kun j~ contact opnemen met: 

Ingrid Schrader. teamleider huishouding. te bereiken op telefoonnummer 023-5741500. 

(ma-di-do-vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur). 

Je schriftelijke sollicitatie kun je tlm 31 januari a.s. sturen naar: 

José Jongkoen, medewerkster P&O. Postbus 264.2040 AG Zandvoort. 

Mailen kan ook naar j.jongkoen@zorgcontactgroep.nl 
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Gemeentelijke publicatie week 02 -2006 

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
3 jànuari en de verdere in week 01 door het college 
genomen besluiten zijn 10 januari vastgesteld. De 
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op 
de website. 

Commissie Raadszaken over Midden
boulevard 
Een integrale commissievl9rgadering van de com
missie Raadszaken is op 16 januari vanaf 20.00 uur 
in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de 
agenda staat: 

. - Vaststellen agenda 
- Project Middenboulevard, tweede fase 
- Plan van Aanpak erfpacht en gronduitgifte Midden-

Qoulevard 
- Verkoop watertoren 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant 
nog gewijzigd zijn . De meest recente agenda vindt u 
op de website. In deze commissie kunnen burgers 
het woord voeren. Dit kan zowel over onderwerpen 
op de agenda als over een eigen onderwerp. 
Degene die over een eigen onderwerp wil spreken, 
meldt dit ten 'minste 24 uur voor de aanvang van 
de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch 
op (023) 574 01 00 en via de website (Bestuur > 
Raadscommissies > Meepraten). 

Parkeervergunning 2006 met bezoekers
pas vertraagd 
De gemeente heeft een nieuw systeem ingevoerd 
voor het verstrekken van de parkeervergunningen 
2006 en de bezoekerspassen. Dat systeem heeft de 
afgelopen weken last gehad van kinderziektes. 
Daardoor is het niet gelukt om op tijd alle vergun
ningen met bijbehorende bezoekerspas de deur uit te 
krijgen. De gemeente biedt daar zijn verontschuldi
gingen voor aan en belooft nu om de vergunningen 
zo snel mogelijk bij iedereen op de m.at te krijgen . 
De gemeente verwacht dat eind januari de problemen 
voorbij zijn en dat iedereen zijn vergunning heeft 
alsmede de bezoekerspas. De Zandvoortse parkeer
controleurs zij"n op de hoogte en zullen daar bij hun 
activiteiten op straat rekening mee houden. Heeft u 
de vergunning voor 2006 en de bezoekerspas nog 
niet gekregen, gebruik dan de komende dagen nog 
uw oude vergunning en bezoekerspas uit 2005. 

Gratis Nederlandse identiteitskaart 
voor 14-jarigen 
Als tegemoetkoming aan 14-jarigen heeft het kabinet 
besloten dat iedereen die 14 jaar wordt eenmalig 
recht heeft op een gratis identiteitskaart (NIK). Het 
aanvragen van de gratis identiteitskaart is mogelijk 
voor personen die op of na 1 januari 2006 de leeftijd 
van 14 jaar bereiken. Na het bereiken van de 
15-jarige leeftijd komt men niet meer in aanmerking 
voor de gratis identiteitskaart. 

Bij de aanvraag moet worden meegebracht: 
- één recente, goedgelijkende foto (geen school

foto), recht van voren genomen, kleur of zwart-wit 
- het reisdocument van de ouder, als de jongere 

daarin staat bijgeschreven 
De identiteitskaart kan na 5 dagen (persoonlijk) 
worden opgehaald. 

Let op: deze regeling geldt alleen voor een identi
teitskaart en niet vOor het aanvragen van een pas
poort voor 14-jarigen. Meer informatie kunt u krijgen 
bij de Centrale Balie, telefoon (023) 574 01 00. 

Middenboulevard documenten 
Vanaf heden liggen bij de Centrale Balie het door 
de gemeenteraad op 9 juni 2005 vastgestelde 
Ruimtelijk Functioneel Plan Middenboulevard en het 
Garantieplan Middenboulevard ter inzage. Deze 
documenten staan tevens op www.zandvoort.nl 
(Actueel> Plannen en Projecten > Middenboulevard 
> Documenten) . 

ZandvoortNieuws voor nieuwsgierige 
Zandvoorters 
Er zijn van die Zandvoorters die overal direct van op 
de hoogte zijn . Grote kans dat zij een abonnement 
hebben op ZandvoortNieuws. Dat is een gratis digi
tale nieuwsbrief van de gemeente voor iedereen die 
graag goed geïnformeerd wil worden over wat de 
gemeente doet. 

U krijgt precies dat nieuws waarin u geïnteresseerd 
bent, omdat u van tevoren aangeeft naar welke 
onderwerpen uw interesse uit gaat. U heeft de 
keuze uit 19 onderwerpen, variërend van 'Verkeer 
en vervoer' en 'Recreatie' tot 'Financiën' en 'Pro
jecten'. Bovendien bepaalt u zelf of u dagelijks of 
wekelijks de nieuwsbrief ontvangt. Opgeven voor 
ZandvoortNieuws doet u op www.zandvoortnieuws.nl. 

Vergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 
- 2005-219Rv 2e fase, ingekomen 30 december 

2005, Oranjestraat 12 te Zandvoort, het bouwen 
van een appartementencomplex. 

- 2005-218Lv, ingekomen 30 d8"cember 2005, 
Bramenlaan 14 te Bentveld, het gedeeltelijk ver
groten van de woning. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver
gunningen liggen bij de Centrale Balie ier inzage. 
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrij
stelling van het bestemmingsplan of de bouw
verordening kan worden verleend, kan tegen ons 
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrij
stelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de 
vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

, 

Gemeente Zandvoort 

Bouwvergunningen verleend 
- 2005-1 04Rv, verzonden 4 januari 2006, Burg. 

Engelbertsstraat 10, het gedeeltelijk vergroten van 
de woning. 

- 2005-178Lv, verzonden 4 januari 2005, Marisstraat 5, 
het plaatsen van een berging. 

- 2005-211 Sp, verzondèn 4 januari 2005, Koning-
straat 1 en 1 a, het splitsen van woonruimte. 

Bezwaarschriften 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ 
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 
inzage. U kunt ze inzien tijdens openirigstijden. 
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. Indien het een 
vergunning betreft voor evenementen, vertoningen 
op of aan de weg, het houden van optochten, 
snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ontheffing 
Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u 
uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking 
van het besluit waartegen het is gericht. In geval 
van spoed kunt u een verzoek om een . voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk ver
zoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het bezwaarschrift . 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, 6f vul op 
de website het digitale formulier in 6f 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 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn alle dagen geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. 

Collegelid spreken? 
U kunl een afspraak maken met een collegelid. U doet 
dit telefonisch 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 , Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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Middenboulevard in commissie Raadszaken 

Het eerste stuk is het raadsvoorstel 
dat gaat over de tweede fase van 
het Middenboulevàrdproject . De 
gemeente pol itiek wordt gevraagd 
om te beslissen over het starten van 
de tweede fase van het project. 
Tevens wordt voorgesteld om, als 
invulling van het Garantieplan, nu 
direct al voorzieningen op te tuigen voor die . 
bewoners die gedurende de stedenbouwkundige 
vernieuwing van de Middenboulevard in een 
noodsituatie komen. Tot slot zal de commissie 
zich buigen over het voorstel om in concreto te 
starten met twee deelgebieden: Watertorenplein 
en omgeving Palace. Bij dit raadsvoorstel hoort 
de second opinion van OPP (Ontwikkelings en 
Participatie Publieke sector b.v.) 

Digitale 
Afvalophaalwijzer 
Wilt u weten wanneer bij u in de straat het huis
houdelijk en grof huishoudelijk afval wordt 
opgehaald? Bij de Centrale Balie vertellen ze het 
u graag. Maar echt snel heeft u uitsluitsel via 
de gemeentelijke website: www.zandvoort.nl 
waar voor dit doel een nieuwe pagina is gemaakt. 
Hij heet de Afvalophaalwijzer. U vindt 'm onder 
'Loket> Afval en Milieu> Afvalophaalwijzer'. 
Als u daar de letler.van uw straat aanklikt gaat u 
razendsnel naar de voor u relevante informatie. 
U ziet dan in een oogopslag op welke dagen 
welk afval wordt ingezameld. Deze informatie 
is opgesplitst in wijze van aanbieden. Het aan
bieden in rolemmers, gele zakken ofvia een 
gezamenlijke container gebeurt namelijk vaak 
op andere dagen. 

-...... ,. 

Middenboulevard Zandvoort 

Doorgelicht door OPP 
De raad van Zandvoort heeft dit dochterbedrijf 
van de Bank Nederlandse Gemeenten gevraagd 
om de aanpak en de financiële aspecten van het 
Middenboulevardproject eens kritisch tegen het 
licht te houden. In de afgelopen maanden heeft 
OPP de voorstellen op hun merites beoordeeld: 
exploitatieopzet en financiële opzet alsmede de 
marktbenadering. Hoewel niet zonder risico, is 

het project haalbaar in de markt, zo meent OPP. 
OPP doet zelfs een aantal voorstellen om het 
plan sterker te maken. 

Erfpacht en grond uitgifte 
Het tweede stuk dat in de commissievergadering 
ter tafel komt gaat o~er het plan van aanpak 
erfpacht en grond uitgifte Middenboulevard. Hierin . 
worden voorstellen gedaan om gefaseerd de 
bestaande erfpachtcontracten tussentijds te 
beëindigen. Het voorstel is om voor het hele 
Middenboulevardgebjed de keuzes bij de grond
uitgifte te doen op basis van het beginsel dat 
grondbeleid geen doel op zich is, maar ten dienste 
moet staan van de ontwikkeling van Zandvoort 
als geheel en van de Middenboulevard in het 
bijzonder. Er wordt voorgesteld om met voorrang 
de grond uitgifte te regelen voor te handhaven 
gebouwen, zoals gewenst door de raad. 

Meer .weten? 
u leest de raadsvoorstellen en de bijbehorende 
stu kken op www.~andvoort.nl . Op de home page 
gaat u naar Actueel> Projecten en Plannen> 
Middenboulevard > Documenten. 

Bedankt - U maakt ons nog Afval-wijzer!-
Toen alle 8800 Zandvoortse huishoudens de Afvalwijzer op de mat kregen, werden ze ook gevraagd 
om te reageren. Velen hebben de moeite genomen om de gemeente te vertellen wat ze ervan 
vonden. Wij danken iedereen die reageerde. Dankzij uw opmerkingen kan de Afvalwijzer in 2007 
nog vollediger worden. Maar een aantal op- en aanmerkingen zijn dermate belangrijk dat we ze 
u hier al doorgeven. 

1. In de Afvalwijzer staat dat er voor alle soorten 
afyal naar de regionaleafvalbrengstations kan 
worden uitgeweken . Dit geldt echter niet voor 
Asbest, Klein Chemisch Afval en Afgedankte 
Elektrische en Elektron ische Appa ratu u r. Deze 
afvalsoorten kunnen en mogen alleen in 
Zandvoort worden aangeboden. 

2. Grond en zand kunnen niet aangeboden worden 
bij het afvalbrengstation in Bloemendaal. U kunt 
zich hiervoor wenden tot Van der Stoel in 
Vijfhuizen, tel. 023-536 46 46 of contact opnemen 
met Afvalzorg in Halfweg, tel. 023-5534444. 
Vraagt u goed naar de aanbiedvoorwaarden voor 
grond en zand. 

3. Het aanbieden bij de gemeentewerf in Haarlem 
van Spaarnelanden is niet mogelijk. U kunt een 
aantal soorten grofvuil aanbieden bij het afval
brengstation in Bloemendaal. Bel zelf voor alle 
aanbiedvoorwaarden en prijzen: 023 - 5225723 of 
kijk op www.bloemendaal.nl. 

--Bi AFVALWIJZER 2006 
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ZANDVOORTSE 
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Twee plaatsgenoten zijn afgelopen zaterdag met de schrik vrijgekomen, 
toen het privévliegtuig, waarmee zij een vlucht maakten van Texel naar 
Rotterdam, boven Naarden te kampen kreeg met een motorstoring. Na 
een geforceerde landing op een klein weiland nabij Naarden, konden 
piloot Frans Goudswaard (67) en passagier Leo Barnhoorn (58) beide 
met lichte verwondingen het wrak van de Wassner verlaten. Na behan
deling in een ziekenhuis keerden ze nog dezelfde avond huiswaarts. 

hij zijn werkzaamheden in 
tijn Shell Stat ion aan de 
Gerkestraat hervatte. 

"We maakten vanuit Rotter
dam en tocht rond Texel. Op 
de terugweg naar Rotterdam 
kregen we ter hoogte van 
't Gooi motorpech. Notabene 
met een nagelnieuwe motor! 
Het is aan het koelbloedige en 
vakkundige optreden van 
Goudswaard te danken dat we 
dit nog na kunnen vertellen", 
zegt Barnhorn, kort voordat 

"Het was een moeilijke landing 
omdat we maar een zeer klei
ne ruimte hadden . Ik had de 
keus tussen een woonwijk en 
een klein weiland met grep
pels. Een landing op het vlieg
veld van Hilversum was niet 

Frans Goudswaard en Leo Barnhoorn 

-meer mogelijk. We zijn horizon
t aal geland en hebben geluk 
gehad dat we niet over de kop 
zijn geslagen of in één van de 
greppels terecht zijn geko-

Project Middenboulevard 
Het raadsvoorstel over de afsluiting van de 
eerste fase van het project Midden
boulevard en de start van de tweede fase, 
afgelopen maandag In de integrale com
missie Raadszaken, heeft geen nieuwe 
Inzichten van de tegenstanders opgeleverd. 
Het rapport dat het Ontwlkkelings- en 
ParticIpatiebedrijf Publieke sector BV (OPP), 
een dochter van de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG), had uitgebracht kwam 
eveneens ter tafel en werd door beide kam
pen aangegrepen om hun gelijk te staven. 

Geen nieuwe inzichten 

DEMANN~ 
fr"" 

Verbranding kerstbomen 

'Jammer dat het niet elke week 

kan met deze kou' 

Om het project Middenbou
levard te vervolgen, had het 
college gevraagd om enkele 
beslissingen te nemen. Na de 
vaststelling van het Ruimtelijk 
Functioneel Plan, vorig jaar, 
moet nu de eerste fase worden 
afgesloten om de tweede fase 
te starten. 
Daardoor komt er structuur in 
onder meer de samenwerking 
met partners, de communica
tie, de projectorganisatie en de 
stedenbouwkundige kwaliteit. 
Voorzieningen voor noodsitu
aties moeten worden getroffen 

en een voorstel om de uitwer
king van twee deelgebieden 
werd gedaan . Eveneens werd 
gevraagd om een oordeel te 
geven over het 'second opinion' 
onderzoek van OPP. 

Carl Simons, fractievöorzitter 
van de Ouderen Partij Zandvoort 
(OPZY. zag in het rapport van 
OPP een afkeuring'van de col
legevoorstellen. Hij noemde 
het raadsvoorstel "niet rijp voor 
besluitvorming." Hij memoreer
de eveneens de nega~ieve balans 
die opgemaakt kan worden en 

men", zegt piloot Goudswaard. 
Het uit '972 daterende vlieg
tuig had hij drie jaar geleden 
kocht, helemaal gerenoveerd 
en in perfecte staat terugbracht. 

hij schatte het uiteinde lij ke 
tekort voor de gemeente op 
circa 75 miljoen euro."lk noem 
dit de overtreffende trap van 
misleiding," aldus Simons. 

René van Liemt (Liberaal 
Zandvoort) en Fred Kroonsberg 
(PvdA) vonden echter dat het 
college een sterk concept in 
handen had en wilden het 
voorstel steunen . Gert-Jan 
Bluijs (CDA) steunde ook he.t 
college en was van men ing dat 
de eisen die zijn partij had, 
volledig waren ingevuld: "De 

tweede fase kan nu gestart 
worden. Ook kunnen we nu de 
ontwikkeling van de polen ter 
hand nemen, want uit de haal
baarheidsstudie blijkt dat deze 
levensvatbaar zijn ." 

Joke Draijer, fractievoorzitter 
Gemeentebelangen Zandvoort, 
sprak de gevoelens uit die bij 
velen leefde; "Het rapport van 
OPP kan je lezen zoals je het 
wilt lezen. De ene leest dus 
negatief en de andere positief; ' 
Volgens haar was en is GBZ 
constructief en flexi bel. De 

Makelaars O.G. 

- CENSE I A I 
vanLINGEN 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 
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DONNA KARAN 

ZONNEBRILLEN & 

CORRECTIEBRILLEN 
Kerkstraat 34-36 

2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 5712 466 

fractievoorz itter van de VVD, 
Fred Paap, was mord icus tegen 
het raadsvoorstel. Hij wil nu 
eindelijk wel eens een bestem
mingsplan zien voor het gebied. 
Paap: "We zijn het allemaal 
maar over één ding eens. Er 
moet daar iets gebeuren . 
De VVD wil ook de polen ont
wikkelen en het gebied daar
tussen op welstand brengen, 
net zo als iedereen." De liberaal 
kreeg de giechelaars op zijn 
hand toen hij het welness 
concept van het co llege een 
'wel-niks' concept noemde. 

Na de eerste termijn van de 
commissieleden was het de 
beurt aan de publieke tribune. 

. Een elftal aan insprekers meld
de zich bij voorzitter Marijke 
Herben . Het waren over het 
algemeen de insprekers die 
altijd hun zegje doen als de 
Middenboulevard op de agen
da staat. Toch waren er nu ook 
twee personen die eens wat 
positieve geluiden lieten horen 
vanaf de tribune. 

Vervolg zie pag. 3 



FAMILIEBERICHTEN : ',': 

rectificatie: 
Hel is gebeurd 
Hel is gedaan 

Hel afscheid is genomen 
Wij l ullen j e lalen gaan 

Met een hart vol verdriet en met dankbare herinneringen 
aan alles wat zij voor ons is geweest, 

geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve, 
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oml 

Maria Ottenbros - van der Kroft 
- Rie-

wedu we van Fri ts Ottenbros 

in de leeftijd van 85 jaar. 
Co en Ed 
Miriam en M ichel 
Esmée, Dewi 
Fri ts en Edi th 
Nad ine 
en verdere fam i lie 

Zandvoort, 6 januari 2006 
"Huis in de Duinen" 

Herman Heijermansweg 73 

Correspondentie-adres : C. Dammers-Ottenbros, 
Bunderbos 67, 2134 RN Hoofddorp 

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij 
heeft ondervonden van alle 

medewerkers van het Huis in de Duinen, van huisarts 
Scipio-Blume 'en van haar assistent Miranda. 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Uitvaartcentra: 

Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 

Tel: (023) 58416 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. 

15{oemenhuis VV.15{uijs 
heeft een g r o 

itl3reiding onderga 
om sne{ kijken 

KERKDIENSTEN f4mfI 
ZATERDAG 21 JANUARI 

Nieuw Unicum 
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortse/aan 765 
10.45 uur mw. Ds. P. Renes 

ZONDAG 22 JANUARI 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
10.00 uur ds. mr. J.w. Verw.ijs 
Gereformeerde Kerk, Ju/ianaweg 
10.00 uur ds. CH. Koetsier uit Heemstede 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge 
RK Parochie St. Agatha, Crote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor IJ . Tuin 

BURGERLIJKE STAND 

07 januari 2006 - 13 januari 2006 

Geboren: 
Diego Màrios, zoon van: Lelsz, Hermano Alexander 
en: Weijburg, Melody Jess ica . 

Ondertrouwd: 
Weber, Peter en: van Zadelhoff, Guurtje Elisabeth 
Joha n na Neeltje AI bertje. 
Huft, Raymundus Silvester Maria en: du Pau, Marij e 
Petronelia Theresia. 
Logmans, Emi l en : Lefferts, Yvette Annemarie. 

Gehuwd: 
Koo ima n, Bernardus Johannes Josephus en: Stroet, 
Corn elia Margaretha. 

Overleden: 
Otten bros geb. van der Kroft, Maria, oud 85 jaar. 
Roodt, Cornelis Johannes, oud 80 jaar. 

Januari Hoog Laag Hoog Laag Hoog 
water water water water water 

[po 19 0159 0.640. 1419 1848 
VR 20 0228 0709 1448 19 23 

'ZA 21 0320 0743 1534 201 0 
Zo 22 0400 0818 1630 2038 
'MA 23 0.439 0913 1714 215 4 
DI 24 0534 1039 1808 22 58 
Wo 25 0.638 1144 193 0. 
Do 26 0030 0804 1254 2039 

, 

HUISARTSENPOST " 
lil ' 

HUISARTSENPOST ZAN DVOORT 

Bel 0900-0567 voor het raadp legen van een huisarts 
buiten de regul iere werkt ijden . 
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur. 
Weekenden 24-uurs dienst: 

van vrijdags 17.00 uur tot maandags 08.00. uur. 

Foto expositie 
filmsterren 

Na het grote succes van de tentoonstelling 'Thys ont
moet Zandvoorters' is de filmer/schrijver/fotograaf 
t erug in de HEMA voor een expositie van zijn film
sterrenfoto's. ln de jaren zeventig was Ockersen zeer 
act ief als filmjournalist voor Het Parool, NRC
Handelsblad en de filmbladen SKOOP en Filmfan. 
In die hoedanigheid interviewde hij veel filmsterren 
en bracht hij bezoeken aan filmsets. 

Een se lectie va n die fot o
portretten en setfoto's 
vormen het uitgangs
punt voor de n ieuwe 
expositie die een maand 
in de koffiec lu b van de 
HEMA blijft hangen. 
Aangevuld met port ret
ten van personen die hij 
later tegenkwam of die 
meewerkten aan zijn 
film s. 
"Een film ster geeft je 
meestal maar heel weinig 
tijd om zijn of haar portret 
te maken. Dus in die paar 
minuten moet je toe
slaa n. In ieder geva l zij n 
ze fotogeniek dus daar 
kan nooit wat misgaa n." 

Ockersen vond het altijd 
spannend om op die 
fi lmsets rond te lopen en 
interviews met acteurs, 

act ri ces én regisseurs te 
maken. Hij realiseerde 
zich toe n al dat hij een 
uni eke kans had om 
film s mee te maken die 
in de f ilmgeschiedenis 
boekj es zouden terecht
k.omen. Soms mocht hij 
helemaa I geen foto 's 
maken. Dan zat hij in een 
hoekje en observeerde. 

De selectie Nederlandse 
artiesten heeft minder 
metfilm t e maken . Hij is 
ze onderweg tegengeko
men en was vaak met ze 
bevri end, met sommige 
nog st eed s. Bekende en 
wat mind er bekende 
Nederlanders. Maar ach 
te r elke fot o zit w el een 
verhaa l. " Ik heb er dierba
re herinn eringen a-an", 
ald us de schrijver/cineast. 

COLOFON ;:., ' 

Verschijnt iedere do nderda g en wordt g rat is 

h ui s-aan -h'u is bezorgd in heel Zandvoor~ e n Be ntve ld! 

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Za ndvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redact ie@ 
za ndvoortsecou rant. nl 

Open ingst ijden ka ntoor: 
Maa ndag en dinsdag 
09.30 -16.00 uur. 
Ove ri ge dage n op afsp raak. 

Advertent ie acquis itie: 
Letty van den 
Brand-Ki nde rdijk 
Tel. 06 - 434 297 83 
Ema il : letty@ 
zandvoo rtsecou ra nt. nl 
advertenties@ 
zandvoo rtsecoura nt.nl 

Bladmanager: 
Gilli s Ko k 
Te l. 06 - 460 460 26 
Em a il : g ill is@ 
za ndvoo rtsecoura nt.nl 

Centra Ie redactie: 
Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 826 85 
Ema il:joop@ 
za ndvoo rtsecourant. nl 

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

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

Versp re id ing: . 
Verspreid Net B. V, 
Voor na bezorging bel vrijdag 
t ussen 14.00 - 18.00 u u r 
023 - 5716105 of 
06 - 12136136 

Uitgeve r: 
v.o,! Zandvoort Press 

Oplage: 
9.250 exempla ren 

Internet 
www.zandvoort secourant nl 

Het gebruik van advertenties en /of teksten uit deze uitgave is niet 

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
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Lijstrekker Wilfred Tates Op ~amkoers~ 
VVD-lijsttrekker Wilfred Tates heeft vorige week woensdag 
tijdens de raadscommissie College Zaken duidelijk gemaakt 
in de strijd om de raadszetels nu al op ramkoers te liggen. 
Nadat zjjn verzoek om de gang van zaken rond beautycenter 
De Za.mster aan de l<ostverlorenstraat op de agenda 'te zet
ten, door een meerderheid van de commissie op adVies van 
burgemeester Rob van der H'eijden was afgewezenómdat 
nog gewacht wordt op een uitspraak van de, rechter, barstte 
de lijsttrekker van de VVD bij de gemeenteraardsverkiezin-
gen v;:ln dinsdag 7 maart lo~. ' 

'Nu maak ik de Za'mster tot 
een verkiezingsonderwerp', 
meldde Tates om en passant 
CDA-vertegenwoord i g~r Ype 
Brune te verwijten dat hij eerst 
de d iscussie i n de raad blok
keerde en nu, ondanks het 
advies van de CDA'er het 
onderwerp in de commissie ter 
brengen, nu ook niet wil 
bespreken in de commissie 
College Zaken, Ook maakte 
Tates zijn mede commissiele
den ,duidelijk dat hij van de 
kwa liteit van de commissie 
geen hoge pet op heeft. Na 
deze scène g ing de VVD-lijst
trekker onverdroten door met 

zijn retoriek en opende een 
frontale aanval in de richting 
van Charlotte Jongmans de 
vertegenwoodigster van Lijst 
Herben. "Namens welke partij 
zit u hier nu? Als buitenge
woon commissielid namens 
Lijst Herben of als toekomstig 
raadskandidaat van GBZ?", 
beet Tates Jongmans toe! Deze 
verliet vervolgens uit protest 
over de handelwijze van de 
VVD'er de vergaderzaal! 

Het optreden van Tates schoot 
G BZ -vertegenwoord igster 
Astrid van der Veld in het ver-

keerde keelgat . Zij maakte in 
niet misteverstane bewC'lordin
gen duidelijk dat naar haar 
men ing 'Tates nu eens op 
moest houden met het onju ist 
bejegenen van de door een 
raadsmeerderheid gaccepteer
de en benoemde buitengewo
ne commissieleden! "Ik ben uw 
opmerkingen spuug zat", beet 
ze hem toe. 

Overigens had Tates al bij de 
opening van de vergader ing 
een aan loop genomen op weg 
naar zijn confrontaties. Naar 
aanleid ing van de gemelde 

absentie van René van Liemt 
van Liberaal Zandvoort liet de 

. VVD-voorman weten, dat het 
precies drie jaar geleden is dat 
de vervanger van Van Liemt, 
het buitengewone commssie 
lid Algra, een vergadering had 
bijgewoond. 

Kleine agenda 
De kleine agenda werd daarna 
in vlot tempo afgewerkt. Het 
onderwerp 'Kwaliteitsmeting 
Veilig Uitgaan' kreeg de instem
ming van een meerderheid 
van de commissieleden , Voor 
de Nota Leerwerk en Stage· 
plaatsen verkreeg CDA-wet
houder Hans Hogendoorn van 
meerderheid lof toege~waaid 
omdat het een goede aanzet 
is om de jeugdwerkloosheid 
in Zandvoort en de regio doel
treffend terug te dringen! Het 
agendapunten Evenementen
beleid werd op verzoek va n 
burgemeesterVan der Heijden 
doorgschoven naar de volgen
de commissievergadering in 
februari. 

Vervolg pagina 1 Project Middenboulevard 

Voor het eerst in twee jaar was 
er afgelopen woen~dag" janua
ri weer de jaarlijkse kerstbo
menverbranding op het strand 
voor de Rotonde. Vorig jaar 
werd deze op het allerlaatste 
moment afgeblazen in verband 
met de stormachtige wind. Ook 
dit jaar was het een dubbeltje 
op zijn kant ofde verbranding 
wel of niet doorging aangezien 
het in de ochtend en vroege 
middag behoorlijk waaide. Over
dag was vooral de Zandvoortse 
jeugd actief met het aanslepen 
van bomen want de gemeente' 
had voor iedere ingebrachte 
boom een beloning van €o,25 
en een lot voor de verloting van-
20 VVV-waardebonnen van €5. 

Projectwethouder Hans 
Hogendoorn begon zijn 
antwoord met het opnieuw 
u itleggen wat volgens het 
college welness 'inhoudt, 
Daarnaast meldde hij dat er al 
contact is met bewoners die in 
de problemen zijn gekomen 
omdat hun woning niet 
verkocht kan worden, In de 
richting van Simons meldde 
Hogendoorn dat het begrote 
tekort niet 75 maar 'slechts' 
35 miljoen is, een bedrag dat 
h ij toch wel su bsta ntieel 

Om '9-30 uur stak de brand
weer de kolossale stapel bomen, 
bijna '500 stuks, gecontroleerd 
in brand en zorgde zodoende 
voor een waar feestvuur. Vele 
honderden Zandvoorters waren 
getuigen van deze traditie die, ijs 
en weder diende, komend jaar 
weer rond deze tijd op de tradi 
tionele plaats zal plaatsvinden. 
De winnende lotnummers zijn: 
Groen: 48, 74, 88, 155,203,342. 
Geel: 96, 129, 184, 189, 253, 287, 
308,312,521,573,638,710,713,737. 
Winnaars kunnen de VVV-bon 
ophalen bij de Centrale Balie 
van het raadhuis. 
De Zandvoortse Courant neemt 
geen verantwoordelijkheid voor 
eventuele type- en zetfouten! 

noemde. Volgens hem is het 
rapport van OPP zeer positief 
en kunnen er subsidies Ver
kregen worden. Hij was even
eens van mening dat, wanneer 
er niets gedaan wordt, er 
verpaupering zal ontstaan in 
het gebied en dat samen· 
werking met de bewoners 
cruciaa I is. "Het is da n ook tijd 
dat er beslissingen worden 
genomen," gaf hij ' als zijn 
stellige mening. Als mogelijke 
partners noemde Hogendoorn 
Vesteda en OPP. 

We kunnen concluderen dat 
OPZ tegen is, dat de VVD nader 
fractieberaad houdt en dat de 
overige partijen, PvdA, CDA, 
GBZ, Liberaal Zandvoort en 
Lijst Herben voor zijn. 
Op 3' januari zal de raad een 
definitief besluit nemen, 

DAG BOULEVARD. 
, I 

-0-
/ \ 

Volgens mij ... 

".heeft Zandvoort creatieve 
ambtenaren. Ik bedoel m~t 
creatiefn atu u rl ij k~[t:t~ch ild e
ren of knutselen, N'ee, men is 
creatief bezig olTjVoor de Zand
voortse wijken àndere namen 
te verzinnen, De nieuwe namen 
van de wijkindeling komen niet 
voor in het prachtige Straat
namenboek Zandvoort maar 
staàn in de gemeentelUke nota 
speel- en ontmC'letingsplekken, 
Ik geef u een paar voorbeeld~n, 

"ffittw 
Jaren lang heb ik me~Veel ple
zier in Plan Noord oftewel het 
Rode dorp gewoond, Pas veel 
later werd de buurt 'omge
doopt in Oud Noord, Prima, 
houden zo, Maar in de bewuste 
nota krijgt deze wijk opeens de 
fraaie naam: "Letterkundigen 
buurt". Vervolgens lees ik verder 
in de .opsommin na'am 
waa rva nik n haord 
heb, zelfs niet bij . ndeling 
van het parkeersysteem. Weet 
u welke wijK bij "Verspreide 
Huizen Duingel:Jied" hoort? 
Ik zal u even bijpraten: het is 
de Zandvoortselaan richting 
Bentveld. Het scrabbelen, gaat 
nogeven door met "Vijverpark
buurt" en nog eeM leuke is: 
"Buurt NoordenTr~ntstatif1n", 
LogischerwijS,denliille danaan 
het centrum ömda±.~afjaren 
een tramstation gelegen was, 
Fout, het "Centrum" wordt 
apart in de nota vermeld. 

Komt u efnog uit? Ik niet! En 
dat allemaal om aan te geven 
waar nog speelvoorzieningen 
kU,nnen komen? Zouden de 
wijken met deze nieuwe bena-
ming ook voork in .pet 
rampenplan? De diehet 
begrepen heeftJs het. CDA. ZU 
hebben de oude, vertrouwde 
wUkindeling in hun verkiezings
programma staan. Zo moeilijk 
is het toch niet om een een
heidsworst te produceren, 
Hoewel. .. de scrabbélende amb
tenaren ge~~~no~v~~~f;;rd 
doorgaan, De k'jns' Q.at straKs 
het Zwarte veldje on):getovérd 
wordt in het Groenéplein is 
erg groot, Ik vraagrneafwie 
deze Babylonischespr'áakver
warring verzint Deze personen 
komen vast niet uit Zandvoort! 

Ne//.; KM"loyWCttf'l! 
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, 19-1 Clubavond Zandvoortse Postzegel Club. 

~
' Aanvang 19.00 uur, in Pluspunt. 

20-1 Qlub'n in Pluspunt. 
. Aanvang 20.00 uur. 

~ 
26-1 Nationale Gedichtendag, 

Bibliotheek Zandvoort 
29-1 Rommelmarkt, Pluspunt, 10.00 -15.00 uur. 

. 29-1 Eerste van een nieuwe serie 4-seizoenen-
_ wandelingen door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. IVN Zuid-Kennemerland, 
aanvang 10.00 uur en entree € 3,00. 

29-1 Cabaret: Eric Koller in Circus Zandvoort. 
Aanvang 20.15 uur, toegang € 12,00. 

30-1 Um 4-2 Verkooptentoonstellingvan 

/

. textielkunstenaars. Modern Art (tegenover 
Casino), gratis entree. Meer info via 
www.modernart-zandvoort.com ofTel: 5713420. 

3-2 Opening nieuwe foto expositie 'filmsterren en 
Nederlandse artiesten' in de Hema, door de bekende 
schrijver Herman Pieter de Boer, om ca. 17.00 uur. 

5-2 Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the Tenor 
Legacy, the music of Sonny Rollins and John 

Coltrane. Geb. de Krocht, aanvang 20.00 uur. 

Cursus kennismaken 
met · -- ~. Nova College 
andere landen ~egiOnaal Opleidingen Centrum 

Het ROC Nova College verzorgt 
een nieüwe serie cursussen: 
Kennismaken met andere 
landen. Tot 'de zomervakantie 
kan men kiezen voor Turkije, 
China en Spanje. Een docent 
afkomstig uit het land ge~ft 
informatie over de taal, de 
geschiedenis, het eten en 
drinken, de geografie, de 
muziek en de mensen. 

Elke cursus duurt vier weken. 
De eerste cursus over Turkije 
begint op 23januari. De cursus 
over China start op 6 maart en 
Spanje op 15 mei. De serie is 

bedoeld voor mensen die bij
voorbeeld graag iets willen 
leren over het land waar de 
buren vandaan komen ofwaar
heen men zelf met vakantie 
wil. De lessen zijn goed te vol
gen door mensen met een lage 
vooropleiding. Alle lessen zijn 
op maandag van 19.00-21-45 
uur op de locatie Nassaulaan 
37 in Haarlem. 
Het cursusgeld bedraagt € 30 . 
per cursus, inclusief materiaal. 

Voor meer informatie en aan
melding: ROC Nova College, 
Annet Flink, telefoon 531 95 53-

Agenda Classic Concerts 
De stichting Classic Concerts heeft de agenda voor 2006 
vrijgegeven. De concerten zullen iedere maand in de 
Protestantse kerk aan het Kerk[plein worden gegeven en zijn 
vrij toegankelijk. Wel vraagt men na afloop een vrijwillige 
bijdrage voor de restauratie van het beroemde Knipscheerorgel 
van de kerk. Hieronder treft u de gehele agenda aan . 

Zo 22januari 
Za 25 februari 

Zo 19 maart 

Zo 9 april 
Zo 21 mei 

Zo 11 juni 
Zo gjuli . 
Zo 20 augustus 
Zo 17 september 
Zo 15 oktober 
Zo 12 november 
Zo 17 december 

Nieuwjaarsconcert: Heemsteeds Philharmonisch 0 
Familieconcert: De Koning van AI-wat-je-ziet. Een ZiQellneJ:SoTOo 
met o.a. Maarten Koningsberger verteller/zang 
Kamermuziek: De tango als middelpunt. Ensemble Cuarteto 
Renuevo o.l.v. Fred Gest 
Sta bat Mater van Pergolesi: Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v. Andrai Kaar 

. De mooiste filmmelodieën: Lisette Emmink - sopraan Esther in 't Groen - viool, 
Josje Goudswaard - piano 
Feestconcert: Haarlems Klein Koor o.l.v. Martine des Tombe 
Concert voor klein en groot Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex Vermeulen 
Koorconcert: Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea 
Koorconcert: Ensemble Vocaviata, o.l.v. Jaap de Boo 
Pianoconcert: Monique V.d. Hoeven - sopraan, Jeroen Snijder - piano 
Mozart in concert: Elise Keep - sopraan, Paul Waerts - piano 
Kerstconcert met samenzang: Zandvoorts Mannenkoor o.l.v. Wim de Vries 

Nationale 
Gedichtendag 

Rommelmarkt in Noord PLUSPUNT presenteert: QLUB'N 

In het kader van de Nationale 
Gedichtendag organiseert 
Bibliotheek Duinrand Zand
voort een gedichtenmiddag op 
donderdag 26 januari, met 
medewerking van: 'Dichter bij 
zee' Marco Termes, Theo Chin 
Sue en Paul Olieslagers. 

U bent van harte welkom aan 
de Prinsesseweg 34. Aanvang 
14-30 uur, entree gratis. 

Op zondag 29 januari a.s. orga
niseert Pluspunt weer een 
rommelmarkt. De markt begint 
om 10.00 uur en duurt tot 15.00 
uur. De toegang tot de markt 

. is gratis en u kunt in de wijk 
vrij parkeren. Er worden ,op de 
rommelmarkt alleen tweede
hands spullen aangeboden 
zoals antiek, curiosa , boeken, 
sieraden, speelgoed, ansicht
kaarten, postzegels enz. Er is ook 
weer een stand van Pluspunt 
voer het goede doel. 

De opbrengst va~ deze kraam 
wordt, evena Is de opbrengst 
van december, gereserveerd 
voor een kampeerweek voor 
kinderen die de komende zomer 
niet op vakantie kunnen. 
Pluspunt kan nog spulletjes 
voor deze markt gebruiken en 
ze worden bij u opgehaald! 
Meer informatie bij Nicole 
Schaepman tel. 5717113-
De volgende markten zullen 
plaats vinden op 5 maart en 
2 april 2006. 

Ben jij tussen de 11 en 15jaar 
en op zoek naar een plek waar 
je met vrienden heen ku nt 
gaan? In plaats van buiten in 
de kou rondhangen? Dan kun 
je nu éénmaal per twee weken· 
op de vrijdag naar PLUSPUNT, 
want daar start 20 januari 
QLUB'N. Een inloopavond spe
ciaal voor jou waar je, samen 
met je vrienden, onder andere 
kunt lui steren naar muziek, 
kunt internetten, tafelvoetbal
len en dansen. Maar waar ook 

speciale activiteiten worden 
georganiseerd. Heb jij andere 
ideeën of wil je zelf iets orga
niseren, bij Pluspunt is men 
benieuwd naar wat jij leuk 
vi ndt. Ga d us vrijdag de 20e 
naar PLUSPUNT (voorheen 
AKZA). De avond begint om 
20.00 uur en de entree is één 
hele euro. 

PLUSPUNT, Flemingstraat 180, 
telefoon 5717 113-



Joke Bruijs zingt zoals 
nooit tevoren ; 

Een concert in De Krocht 

Joke Bruijs aan de zijde van Frits Landesberge'n achter de vibrafoon 
·1 

De jazzconcerten in De Krocht 
zijn, na rijp beraad, toch weer 
verplaatst naar de zondagmid
dagen. '''s Avonds blijft men 
toch liever thuis. De laatste 
dag van de week en de benen 
op tafel", verklaarde Frits 
Landesbergen dit besluit. 
Zondag 15 januari j.1 werd 
er dus weer 's middags 'opge
treden voor, eindelijk weer 
een:;, een uitverkochte zaal. 

door Lienke Brugman 

Na twee instrumentale num
mers, waarbij Landesbergen 

. tot grote tevredenheid van het 
ptJbliek de vibrafoon bespeel
de, was het de beurt aan Joke 
Bruijs om haar vocale kwalitei
ten te laten horen. Onder bege
leiding van drummer Hans 
Oosterhout, dit keer bassist 
Edwin Corzilius (Erik Timmer
man was door werk verhinderd) 
en uiteraard Johan Clement 
achter de piano, werd het zoals 
altijd als Joke BrUijs optreedt, 
een gezellige middag. 

"Heerlijk om weer in De Krocht 
te zijn . Dit podium moet zeker 
blijven, laten we er ons best 
voor doen", aldus Bruijs. Met 
haar songs van peggy Lee: 'Do 
I love you' en 'I will wait for you' 
liet ze horen het zingen nog 
lang niet verleerd te zijn. Wat 
een spi rit en wát een kracht 
heeft deze vrouw nog steeds! 
Regelmatig kreeg ze een dave
rend applaus van het enthou
siaste publiek.Uiteraard was er 
ook voor Clement en Landes
bergen applaus, vooral toen 
Bruijs, na een uitdaging van 
La ndesbergen, achter de vibra
foon plaats n'am om wat een
voudige tonen uit dit zeer 
moeilijk te bespelen instru -

ment te haleh. "Toch moeilijker 
dan ik dacht": erkende ze eerlijk. 
Oosterhout, (je a Itijd lachende 
drummer er! Corzilius deelden 
ook mee i~ de regelmatig 
opklinkende;ovaties. Na de bal
lade 'Love letters' en 'Swinging 
on a star', 's~cret love' en 'lts all
right to mr' was té snel de 
pauze berei;kt. 

! 
Na de pauz~ met het bekende 
nummer 'lt s that all there is' 

! 
en 'Fever' bewees Bruijs haar 
veelzijdigheid door samen met 
Landesbergen en Corzilius nog 
enkele num'mers van 'The Millers' 
te zingen. "In de oorlog mocht 
deze band, geen Amerikaanse 
songs spelen dus bedachten ze 
zelf maar onzinnige teksten 
echter wél op muziek met een 
Amerikaà ns ritme", legde ze 
ûit. Zandvoort werd ook nog in 
het zonnetje gezet met een 
nummer" dat speciaal door 
Landesbergen voor de bad
plaats w~ rd geschreven. Het 
had echter ook voor Katwijk of 
Scheveningen bestemd kun
nen zijn maar het klonk erg 
leuk. "Eer) feest om hier te zijn", 
herhaalde de druk bezette 
vocaliste nog een keer. Ze is 
namelijk ook n'og bezig optre
dens te verzorgen in een show 
met Anpré van Duin waar ze 
heel erg druk mee is. 

Met als toegift 'Wat een dag', 
eens een songfestivallied gezon
gen door za ngeres G reetje 
Kauffeld, werd deze muzikale 
middag terecht met een staan
de ovatie voor orkest en voca
liste, afgesloten. 5 februari is 
het volgende concert waarbij 
Tom Beek (sax) 'The music of 
Sonny ~ollins and John Coltrane' 

_speelt. Meer informatie hier
over binnenkort in deze krant. 

Bewoners mogen grond kopen 
De bewoners in het Palace gebouwen in de flat aan het 
Van Fenemaplein mogen kiezen tussen kopen van de 
grond onder hun flat of opnieuw een erfpacht overeen
komst aangaan met de gemeente. De integrale commis
sie Raadszaken is echter van mening dat het verkopen 
van de grond de voorkeur verdient. 

Het College kreeg opdracht op 
korte termijn met voorstellen 
te komen aan de twee Vereni
gingen van Eigenaren, die 
namens de bewoners onder
ha ndelen, omdat het zowel bij 

verkoop als bij erfpacht gaat 
om een collectieve overeen
komst en niet om een afspraak 
met individuele bewoners. De 
commissieleden waren het vol
mondig eens met PvdA-verte-

genwoordiger Fred Kroonsberg, 
die pleitte voor een zorgvuldige 
communicatie met de bewo
ners, zodat er nu niet opnieuw . 
misverstanden ontstaan. Hij 
vroeg het college dringend aan 
dit aspect ruime aandacht te 
besteden. 
Verwacht wordt dat liet College 
in de raadsvergadering van 
3' januari met de voorstellen 
zal komen zodat de onderhan
delingen met de bewoners 
zo spoedig mogelijk kunnen 
beginnen . 



Appartementencomplex 
Op een unieke locatie, midden in het centrum 

van Zandvoort maar toch rustig gelegen, 

wordt appartementencomplex 'Oranjehof' 

gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden 

bevindt het complex zich in een gebied dat 

doet denken aan een binnenplaats. 

Een gebied dat besloten ligt tussen vier 

bekende straatnamen van het Zandvoortse 

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 

het Kerkplein. 

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus

station en het gemeentehuis liggen allemaal 

in de onmiddelijke nabijheid van het complex. 

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen 

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer

kelder. De appartementen zijn verschillend van 

omvang en variëren van 86m2 tot 156m2 . 

De appartementen zijn voorzien van ruime 

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor 

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men 

kan genieten van zon en zeelucht. 

Makelaars O.G. 

De ruime livings en royale afmetingen van de 

overige rui.mten zorgen voor een comfortabele 

woonomgeving . 

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift 

en een cam~ra voor d~ video/phone installatie 

b .. d r 11 eentree. 

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm 

terra metselwerk en getooid met een zinken dak. 

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in 

de beveiligde' kelder € 27.500 v.o.n. 

CENSE I Pi I 
van LINGEN 

Tel 023 - 5715715 

www.cvl.nu 
ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL 



POLITIEK 

In aanloop naar 7 maart 
I . 

De Zandvoortse Courant stelt iedere week é~nvraag aan de deelnemende politieke partijen, 
waarop zij kunnen antwoorden en zodoen~e hun verkiezingsprogramma aan de inwoners 

van Zandvoort kenl>aar maken. Deze week: 

Er wordt regelmatig gesproken ove~ een jaarrondseizoen voor Zandvoort. 
I 

Wat moet daarvoor de if(Omende jaren gebeuren? 

De jaarrondgedachte is een 
strijd tegen de elementen . De 
jaa.rgetijden die de seizoenen 
vormen, zijn nog steeds de 
grootste drijfveer die bepalen 
of de bezoeker wel of niet naar 
Zandvoort wil komerUaarrond
paviljoens hebben niet alleen 
het doel het toerisme in de win
termaanden te stimuleren. Het 
'niet meer hoeven opbouwen, 
afbreken en opslaan bespaart de 
exploitant aanzienlijke bedrage,n. 
De veronderstelling dat de gas
ten, die tegenwoordig Zandvoort 
links laten liggen, zullen terug
keren t.g.v. deze toverformule is 
onjuist. Zorg dat alles in de 
gemeente er goed verzorgd uit
ziet. Een redelijk parkeertarief 
(ook hier geldt vraag en aanbod). 
Een gevarieerd en goed kwali
tatief aanbod van winkels, res
taurants en hotels/pensions. 
Eerst de kwaliteit verbeteren en 
de natuurlijke rijkdommen (zee, 
strand en duinen) koesteren, 
dan komen de gasten vanzelf 
terug en kunnen de onderne
mers winstgevend hun bedrij 
ven langer openhouden en 
meewerken om de 'seizoenen' 
te verlengen . Nog steeds wor-

den de verrekijkers op de bou
levards na de tbmer verwijderd, 
alsof er in de winter geen mooie 
vergezichten z~jn. Het zijn vaak 
de kleine din ~en die toch de 
toon zetten! 1 

' H~d ' . ·' . 
et parron t Çlensme IS een 

aanwinst voor Zandvoort en is 
in dejaren negentig al ingezet 
door de komst van Center Parcs 
(toen Gran Dor~do). ~ 
Het huid ige jaairrondpaviljoen 
heeft zijn oesta 'il nsrecht bewe
zen, nu nog de o~erige jaarrond
paviljoens bespoledigen. GBZ zal 
alles, wat in haar macht ligt, 
doen om deze Z9 snel mogelijk 
te realiseren. Wij kunnen in 
Zandvoort niet c@ncurreren met 
landen aan de ~Middellandse 
Zee. Door het 's vyinters aanbie
den van gratis p~ rkeergelegen 
heid langs de gehele boulevard 
en de diverse acties van Zand
voortse ondernemers heeft 
Zandvoort al een winst ten 
opzicht van andere Nederlandse 
badplaatsen. GBZ zal dit initia
tief bi ijven steu r en. Ook het 
houden van meerdere festivals 
en evenementen, buiten het 
hoogseizoen om, kan het jaar
rondtoerisme bevorderen. Waar 
ook de mogelijkheden liggen 
om Zandvoort weer op de kaart 

DE POLITIEKE PARTIJEN OVER ... 

JAARRONDSElZOEN 

te krijgen is het zich onderschei
den van andere Nederlandse 
badplaatsen waarvan het 
Welness thema er één is. GBZ 
staat dan ook achter de hoog 
kwalitatieve toeristische trek
pleister die de Middenboulevard 
uiteind~lijk moet gaan worden. 

Zandvoort moet blijvend stre
ven naar jaarrond toerisme. Dit 
is voor de toeristisch-econo
mische ontwikkeling van de 
badplaats van groot belang. 
Verhoging van de bezettings
graad van hotels en pensions is 
daarbij een belangrijk streven. 
Sprekend over het toerisme zal 
ook bij voortduring moeten 
worden nagegaan hoe de toe
ristisch-economische ontwikke
lingen zijn en hoe onze klanten 
(consumenten) het verblijf in 
onze badplaats ervaren. Moni
toren en marktonderzoek zui
len dus hoog in het vaandel 
moeten staan. Het vastgestelde 
belei<;J om in te zetten op de 
wellness-activiteiten dient te 
worden voortgezet en uitgebreid. 
De bereikbaarheid van Zandvoort 
moet in samenspraak met 
Provi ncie en om liggende gemeen
te verder verbeterd worden. Het 
herstel van de directe treinver
binding Amsterdam-Zandvoort 
is hierbij een must. Dejaarrond 
gedachte uitbreiden met kwa 
litatief hoogwaardige voorzie
ningen en de ambitie voor het 
jaarrond toerisme in alle beleids
terreinen zichtbaar maken is 
voor het CDA belangrijk, even
als het jaarlijks opstellen van 
actieprogramma's, samen met 
de ondernemers, in het belang 
van het toerisme. 

De jaarrond gedachte is ingege
ven door het idee van onderne
mend Za ndvoort, dat je met 
jaarrond attracties een ander, 
en meer, publiek zal kunnen 
aantrekken. Ook de gedachte uit 
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de Structuurschets om de polen 
(de verbindingen van het stati 
on en van de Kerkstraat naar zee 
v.v.) toeristisch te ontwikkelen 
is daarop gebaseerd. Intussen 
heeft dit geleid tot een veel ver
dergaand plan met de Midden
boulevard. OPZ is o.a. op grond 
van de rapportage van Ecorys 
Kolpron, die deze plannen voor 
de gemeente onderzocht, niet 
van de haalbaarheid overtuigd. 
Op beperkter schaal ziet OPZ 
wél mogelijkheden omjaarrond 
bezoekers te trekken. Doordat 
Zandvoort (met Amsterdam en 
Haarlem vlakbij) niet alleen 
natuur~ maar ook veel cultuur 
kan bieçJen, liggen er goede kan
sen om gasten een compleet en 
gevarieerd pakket te bieden. 
Door samenwerking met VVV's, 
theaters e.d., kunnen hoteliers 
hun gasten, aantrekkelijke 
arrangementen inclusief trein, 
casino, musea, theaters en con
certen aanbieden. Daar liggen 
volg@ns OPZ reële kansen en die 
willen wij stimuleren en zono
dig faciliteren. 

PVDA 

A> 
SP 

De eerste stapjes in de richting 
van een jaarrondseizoen zijn al 
genomen. Zaa k i's om de rich 
ting die is uitgestippeld verder 
uit te werken en uit te breiden. 
SP is een groot voorstander van 
het uitbreiden van het aantal 
jaarrondpaviljoens op het strand. 
Het centrum moet gezelligheid 
uitstralen. Seizoenwinkels moe
ten zoveel mogelijk gemeden 
worden in het dorp. De leeg
staande winkelpanden zijn geen 
mooi visitekaartje voor ZiJndvocirt 
en ook voor de inwoners is het 
niet aantrekkelijk in een leeg
staande winkelstraat te winkelen. 
Het zou een mooi initiatief zijn 
om ook in de winter een aantal 
evenementen te organiseren . 
Het Favaugeplein leent zich, bij
voorbeeld, heel goed voor een 
ijsbaan in de koude winterperi 
ode. Het circuit is ook een partij 
die in het jaarrond niet mag 
ontbreken. Helaas worden de . 
meeste evenementen geduren
de het zomerseizoen georgani
seerd. Maar ook in de koudere . 

. periode moet het mogelijk zijn 
gebruik te maken var:) het ciréuit 
voor grotere evenementen. 

De wijze waarop mensen met GROENL; .. il ... N" . K. S' 
vakantie gaan is veranderd: ' ~ 

lange vakanties van een paar Overeenjaarrondseizoen moe-
weken worden afgewisseld met ten we wel realistisch zijn en 
een weekend of midweek. Deze niet verwachten dat je op een 
veranderingen zien wij duide- ' koude natte winterdag dezelfde 
lijk terug in het bezoek aan omzetvolumes en dezelfde gezel-
Zandvoort. Meer dan voorheen ligheid in het dorp kan creëren als 
bezoeken men sen voor een in het zomerseizoen. Uiteraard 
kortere periode Zandvoort, zijn er best mogelijkheden om 
verspreid over het gehele sei- Zandvoort buiten het zomersei-
zoen. Het strand en de duinen zoen voor extra bezoekers aan-
zijn immers buiten de zomer . trekkelijkerte maken. Zandvoort 
ook zeer aantrekkelijk. De PvdA moet het imago krijgen van een 
vindt dat hettoeristische beleid mensvriendelijk en gezond dorp, 
hier goed op afgestemd moet waar het ook buiten de zomer 
zijn en dat het evenementen- leuk toeven is. Het initiatief ligt 
beleid niet aan de verwachtingen vooràl bij een samenwerkend 
voldoet. De PvdA wenst nieuw bedrijfsleven en de rol van de 
beleid dat is afgestemd op de gemeente is begeleidend, stimu-
behoefte van bewoners, toeristen lerend. Win kels ir) het centru m ' 
en ondernemers in het centrum . die op zondag gesloten zijn 
en op het strand. Na de verkie- geven niet de indruk dat alle 
zingen en nadat er een college ondernemers aansturen op jaar-
is benoemd, zal de verantwoor- rond. Het is aan het gezamen-
delijke wethouder in het eerste lijke bedrijfsleven om de leuke 
overleg met de stuurgroep acties met winterkortingen en 
Toerisme de actualisering van dergelijke op touw te zetten. De 
het toeristisch beleidsplan aan gemeente moet zorgen voor 
de orde moeten stellen. Vanuit de infrastructuur, bijvoorbeeld 
de opdracht die gesteld is in het rea lisatie van een bewaa kte 
raadsprogramm a kan er na dit fietsenstalling in het centrum 
overleg een voorstel aan de raad en kan eventueel het parkeren 
worden ged aa n voor het in het buitenseizoen wat goed-
Toeristisch beleid 2006-2010. koper maken. 



I ADM INISTRATIEK,ANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief. 

Factureren. BTW-aangifte. uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob. : 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCH·RIJVEN? 

U bent echt niet de enige. 

Doe een curs"us bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefles! 

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 
en vraag naar Annet Flink. 

• Elektrotechnische werkzaamheden 
m Beveiligingsinstallaties 
• Brandmeldinstallaties 
» Camera·bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg, Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

MouUn Rouge ' 
~veekend 

RESTAU~ANT 
:;:,- iW 

VOO 

27 - 28 - 29 JANUARI 
RESERVEREN GEWENST 

TEL 5730929 

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02,-57120 60 

Ijzerhandel Zantvoort 
~'Mè~1b AI 40 Jaar Uw 5PE:M:IClIIISfl 

Sloten en inbraak
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bii U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24-18 
Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 

ZANDKORRELS I NVU LBON 
PARTICULIERE 
ZANDKORRELS 5 EURO 
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 EURO 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

, ~ , 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 

1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 

5VP Elk cijfer, leesteken en elke letter ofspatie in een apart vakje plaatsen 

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam ........................ .. 

van welke aard dan ook, ontstaan door niet tjjdig of onjuist (Bedrijfsnaam). 

plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 

opgaaf van redenen, :-vorden geweigerd. Telefoon ..................... .. 

iKENNISMAKEN MET ••• 
Turkije, China 

en Spanje? 
i Cursussen over andere lariden. 
I Start Turkije 23 januari, 
I vier avonden, niet moeilijk. 

I Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 
en vraag naar Annet Flink. 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

In- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 4580 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

Zandvoorter van het jaar 2005 

Alle st~".!!!!!'!!1 t ijngebil1' ~eJ!jt,kCll!jsrjs,~ury 

alF.~~nd ~ ~anstaan~l vrijdag, ~ll,~tijde~S;n 
fees, hJke bijeenkomst I ' rhet onla~~s vern!e'!Jvde 

HO~'Y1~iCa dewinnaa l4van d~-tit'~"',Zanê}yJ9rter 
van het ja . 5' beken~ worden g · maakt.',<l~est 

; I ,\f: i 
krant van volgend eek. Voor de 

IZANDKORRELS 

Behang- en schilders
bedrijf Arnold Nijkamp 

Tel / Fax 571 31 72 
Mobiel 06-54264 i59 
Voor al uw behang-, 

w it- en schilders
werkzaa m heden 

Te huur 
in centrum van 

Zandvoort etage 
boven een winkel: 
grote woonkamer 

met balkon, 
slaapkamer, keuken 

en badkamer. 
€ 800,-- p.mnd. excl. 

tel 0653250629 

Baby geboren? 
En wil je dat met een 

uniek baby kaartje laten 
weten aan familie en 

vrienden? Bel dan voor 
. informatie: 06-18070057 

'frn; 
at 

ur, 

Huurwoningruil 
Aangeboden: 4-kamer 

ééngezinswoni ng. 
Dubbele beglazing, 

CV kete l, zelfbekostigd. 
Grote zijtuin, 
huur €361. 

Gevraagd: 
' Kleinere ééngezins

woning, met tuin. 
In Oud Noord, 
evt . centrum. 

Tel. 06-134°7542. 

Marcel - Hellen 
HARTELIJK DANK 

Ton en Ellen 
van der Reijden 

Eindelijk is het zover! 
Roy Warmerdam 
wordt 21 januari 

. 40 jaar! 
Gefel iciteerd! 

De meiden van 
Headsigns 



Door Nel Kerkman 

Heb je zoiets van ik wil mijn verhaal ook eens in de krant? Dan 
ben je van harte welkom. Bel of mail naar redactie van de krant 
en dan neem ik contact met je op. De jongere die ik gevraagd 
heb of ze zin heeft om mee te werken met een interview zei 
spontaan: "leuk ik kom." en zo zit Cindy Teunisse gezellig met 
een kopje thee bij mij aan tafel. Cindy is op 14 augustus, 19 jaar 
geworden en woont samen met de bruine labrador Canhoe bij 
haar ouders. Haar broer Raymond (29 jaar) woont niet meer 
thuis maar die ziet ze gelukkig wel regelmatig. Hij gaat binnen
kort in Park Duijnwijk wonen. 

Cindy Teunisse 

School 
Cindy heeft heel gezellige 
schooljaren gehad op de 
l"v1ariaschool in Zandvoort. 
Da<;lrna heeft ze haar HAVO 
diploma gehaald op het 

liJk vind het fijn 
om mensen 
te helpen" 

Sancta in Haarlem en omdat 
ze toen school en kinderen een 
leuke combinatie vond is ze 
doorgegaan met de PABO in 
Haarlem. Na een half jaar 
dacht ze, dit is écht niets voor 
mij, i.k ga iets anders zoeken! 
Ze doet nu een studie dokter
sassistente en daar heeft ze 
geen spijt van. De 3-jarige 
opleiding doet ze in 2jaar en 
ze loopt nu 16 uur stage bij eefl 
huisartsenpraktijk in Benne
broek. Na haar studie wil ze 
waarschijnlijk toch door en 
dan misschien toch iets met 
kinderen. Daar is ze nog niet 
zeker van. Wel gaat ze nog een 
jaar stage lopen in een zieken-=-

huis en misschien wel op de 
kinderafdeling en dat zou ze 
echt geweldig vinden. Ze heeft 
veel voordeel aan de medische 
kennis die ze opdoet bij drogis
terij / parfumerie Stoop, waar 
Cindy al drie en een halfjaar 
elk weekend en in de zomer 
meerdere dagen werkt. Dat is 
nog niet alles w'ant tussen 
school, leren en in het week
end werken is Ci ndy ook een 
vertrouwde kinderoppas. Met 
het grootste gemak brengt ze 
de kinderen naar school, geeft 
ze eten en brengt ze naar bed. 
Ideaal zo een oppas! 

Hobby's 
Tegenwoordig komt Cindy in 
de knoei met sporten daarvoor 
heeft ze echt geen tijd meer. . 
Jammer, want ze heeft jaren
lang geturnd bij gymnasttek
vereniging OSS, kunstzwem
men gedaan en ze heeft 

'gehockeyd : Dat zou ze even
tueel nog wel w illen alleen 
dames hockey is op zondag en 
dan werkt ze. Met haar pas 

gekochte a uto gaat ze naa r 
haar vriendin in Halfweg. De 
twee meiden kennen elkaar al 
va naf het Sa ncta en sa men 
gaan ze vaak in Amsterdam 
stappen. Meestal in Escape 
waar haa r broer dé vaste DJ 
Raymundo is en waar hij 
housemuziek' draait. Cindy is 
erg trots op haar broer en ze 
is, denk ik, de grootste fan 
van hem. Ook in Zandvoort is 
hij bekend en draait hij veel 
tijdens de festivals. 

. Zandvoort 
Soms gaat Cindy lekker uit in 
Scandals of bij Neuf in 
Zandvoort, dat zijn de enige 
uitgaansgelegenheden die haar 
trekken. Uiteraard is Cindy 
opgegroeid met housemuziek 
maar ook Nederl an dstalige 
muziek bijvoorbeeld van 
Wolter Kroes kan ze waarde
ren . Zandvoort als woonplaats 
ziet ze wel zitten ma.ar dan 
liever niet in Nieuw Noord 'll(aar 
ze, buiten de tandarts en de 
dokter, niet komt. Liever lekker 
'dichtbij in het centrum helaas 
zijn daar bijna geen jongeren
woningen te huur. "Straks mag 
je voor het eerst gaan stem
men, kijkje dan we lke partij 
iets daarover zegt in zijn ver
kiezi ngsprogra m ma," vraag ik 
belangstellend. Cindy is daar 
nog niet mee bezig zegt ze: 
"Het zal wel. Het enige wat me 
erg heeft aangegrepen was de 
moord op Pim Fortuijn dat is 
het enige dat me politiek iets 
zei. Verder zie ik het wel.': We 
kletsen nog even door maa r 
dat hoeft niet in de krant. 
Gewoon een onderonsje. 
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Met spoed zoeken wij voor de regio 

Zandvoortselaan en Tolweg 

nieuwe bezorgers! 

.Meld je nu aan! 

Bel 0251-674433 
of mail naar·info@zandvoortsecourant.nl 



eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

~.cng-groep.nl 

\\. Uc!_: 

m S I ;;~~:If~~.:~::; H~.1rlom 

K«tcZ:~9 
2!l51130 HaMem .~ç.!~~pt~r",.. 

T 02J,S1714A4 T O2O&l03066 
E ir.ra@cng-{lmt~p 111 ~ E if~lSMi'OOP.Il! 

I~TV N-H 
I~AIlI()+TV N()OIW-HOLLANI) 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële 

rampenzender .van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

MIJN 

)TAATrl-OT 
Z WINT .... 
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Filmclub Simon van Collem 
Bombón - el' perro 

Bombón - el perro toont ' 
hoe de werkloze Argentij n 
Juan Villegas zich ondanks 
de erbarmelijke economi
sche situatie in zijn land 
niet uit het veld laat slaan. 
Met een glimlachen een 
ingebakken portie naas
tenliefde houdt hij een 
persoonlijke depressie op 
afstand. Na een gestran
de automobiliste uit de 
brand te hebben gehol
pen, krijgt hij van haar 
een grote witte rashond 
cadeau. Hierna gaan er 
tot zijn verbazing allerlei 
deuren open die altijd 
gesloten bleveri en lijkt 
financiële voorspoed bin
nen handbereik. 

Regisseur Carlos 
Sorfn (Historias 
mfnimas) tovert 
vooral dankzij de 
bijna ongezond 
sympathieke 
Villegas een erg 

eenvoudig verhaaltje om 
tot een heerlijke feelgood 
movie, inclusief tal van 
fotogenieke vergez ichten 
en warme observaties 
van het arbeidersleven in 
Patagonië. Ook Bombón 
(echte naam: Gregorio) 
la at zich niet onbetuigd 
met een acteerprestatie 
die beslist het predikaat 
'naturel' verdient. Boven
dien is dit een film waar
in een groep volwassen 
mannen hun hersenen 
langdurig pijnigt over 
de vraag waa rom het 

. zo slecht is gesteld met 
het libido van de hond 
die hen onophoudelijk 
minzaam aankijkt. 

• • • • • • • • • • • • • • 

v tAf Tt fl-u G fl-t , r 
i'NNu l-tfl-tN! 

De reisgidsen voor het zomerseizoen liggen voor u klaar. Thuis bij de haard kunt u 

alvast wegdromen naar exotische bestemmingen. Daarna staan onze ervaren 

specialisten paraat om uw wensen met u door te nemen. Zij bieden de helpende 

hand bij het zoeken en boeken van uw reis. Service en persoonlijk advies staan daarbij 

altijd voorop. De kans is groot dat uw reisplezier verdubbelt. Want Reisbureau 

KVSA geeft aan iedereen die een reis boekt in de periode van 15 december 2005 

t/m 31 januari 2006 een gratis Staatslot. Misschien wint u zo uw reissom wel terug. 

••• Wereldservice in Reizen 

Haal de flyer met actievoorwaarden bij onze reiswinkels of lees ze op onze website . 

·DICHTBIJ VOOR 'VER WEG' 
WWW.REISBUREAUKVSA.NL 

Bloemendaal - Haarlem - IJmuiden - Zandvoort 

Filmprogramma 
19 t/m 25 . anuari 

Dagelijks ' 
13.30 

Ct>.wr~s 
chicken 

linie 

Do t/mDi. 
20.00 

KING 
KONO 

VERWACHT 
Ct>.wr~s 

THE 
CH'RONICLES 

OF 

NARNlA 

Woensdag 
19.30 

Bombon 
EI Perro 



Nieuwe ' 
kralen en 
woonwinkel in 

Twee vriendinnen, Trudie de Grauwen Marja van 
Ravensberg hebben de grote stap gewaagd. "Nu 
de kinderen groot zijn hebben we, echt in over· 

Zandvoort 

leg met hen en de familie, besloten om deze win· ~~~~.~p"''''' 
kei te beginhen", vertelt Marja, "best spannend 
ja, we liggen ook wel een beetje "uit de loop" 
zoals mensen zeggen. Maar we willen het door 
verkoop van goede spullen, kwaliteit en betaal· 
baarheid toch gaan proberen." 

rf/die de Grauwen Maljo van f(avensberg 

door Lienke Brugman 

Veel mensen herkennen Marja 
van ha ar vroegere baan bij de 
Hema waar ze opk lom van 
parttime medewerkster tot 
cheffin. Na haar verhuizing 
naar Hill egom bezocht ze 
samen met haar echtgenoot, 
woon.beurzen. "Het was zijn 
werk en ik ging er helemaal in 
mee maar langzamerhand 
kreeg ik vresel ijk heimwee naar 
Zandvoort. Toen we weer terug 
waren in mijn favor iete dorp 
ben ik een tijdje gewoon thuis 
gebleven en maakte ke nni s 
met buurvrouwTrudie die ook 
mijn vr iendin werd. Samen 
hielpen we op school als 
vrijwilligsters 'in de creatieve 
sector; de schoo l versieren, 
Sinterklaasfeest, Kerst en 
noem maar op, Trudie wi lde 
echter wat anders en starten 
met een kralenwinkel, ze vroeg 
mijn medewerking om de 
winkel gezellig te maken, Van 
het een kwam het ander, zo is 
deze samenwerking tot stand 
gekomen," 

Op de vraag waar Trudie die 
prachtige kralen vandaan haalt 
is haar antwoord verrassend. 
"Turkije, daar heb je de mooiste 
kralensoorten die je maar kunt 
bedenken, je gelooft je ogen 
niet. Toen ik mijn dochter daar 
bezocht omdat ze werk had 
gevonden in een kra lenwinkel, 
werd ik meteen enthousiast , 
Eind van dit jaar ga ik er weer 
heen om de collectie aan te 
vullen . Ik weet nu de groot
handels en adressen waar ik 
mooie kralen kan inkopen. 
Alleen de taal is lastig maar 
gelukkig spreek ik een paar 
woorden Turks en verder kan ik 
met Engels wel uit de voeten, 
En door voordelig in te kopen 
kan ik de kralen leveren tegen 
scherpe prijzen zo je ziet." 

Voor de kralenliefhebber gaat 
er een wereld open . Heel tren
dy voor de jongelui zijn de 
gekleurde, smalle bandjes,je 
kunt met een leuk hangertje 
of in combinatie met kralen er 
een heel trendy sieraad va n 
maken . En wie niet zo handig 

J 

is ka n ook een wo rksh op 
vo lgen . Voor slechts € 8.50 
inclusief draad, slotje en twee 
knijpkraaltjes maak je een 
leuke ketting, armband of oor
ha ngers. De kra len moet je 
apart afrekenen, dat spreekt 
vanzelf! Trouwens, w ie daar 
helemaal geen tijd of zin in 
heeft kan voor slechts € 2 een 
sie ra ad laten maken, uiteraard 
betaal je dan we l weer de 
kra len die jezelf naar eigen 
wens en kleur uit kunt zoeken, 
Als er tijd voo,r is heeft Trudie 
de ketting in eefl dag gereed . 
Aan de wand hangt een keur 
aan aparte kettingen voor een 
zeer redel ij ke prijs, "De reacties 
van mensen zijn hartverwar
mend", vinden beiden . 

Ook voor de sortering aan 
leu ke woondecoraties is er 
grote belangstelling. "Ik heb 
elke dag een andere co llectie:', 
vertelt Marja trots. "Maandags, 
als de winke l gesloten is ga ik 
op stap om leuke dingen 
te vinden". En, zegt ze geheim
zinnig, "je bent de eerste die 
het hoort, ik ga ook leuke 
cadeautjes verkopen voor 
pasgeboren baby's, dat heb je 
nog niet in Zandvoort en er is 
veel vraag naar". Rondkijkend 
in de winke l zi.e ik grappige 
sfeerlichten, kandelaars, prach
t ige vazen maar ook modern . 
ingel ij ste platen die zo aan EJe 
muur kunnen, Voor de Kerst 
zijn er ook heel aard ige 
lampjes en woonversieri ngen, 
Beslist even gaan kijken bij 
deze twee enthousiaste 
dames. Een leuk Kerst ofver
jaardagscadeau of presentje 
voor de pasgeboren baby van 
je vriend in is zeker te vinden, 

Kra lenwinke l La Couronne 

06-25340780 
(ook voor workshops t e bellen) 
en Woonkado's Discovery 
(06-49102217), 
Passage 12 (bij Dirk vd Broek), 
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POLITIEKE COLUMN ,. 
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"Verjonging nodig" 
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 
belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én 
inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken 
enkele aspecten van de lokale politiek. 

door Hans Botman 

Nieuwjaarstoespraken worden 
tegenwoordig aangegrepen 
om stevige stellingen voor het 
voetlicht te brengen, Hoofd
commissarissen van politie 
hebben er een handje van en 
ook voorzitte r Van den Herik 
van Feyenoord haalt vaak uit. 
Maar ook onze burgemeester 
Van der Heijden laat zich niet 
onbetuigd, In zijn eerste rede 
va n 2005 verraste h ij met 
een betoog over een fusie 
van Za ndvoort met andere 
gemeenten. Het zorgde weken 
voo r gespreksstof. I n zij n 
laatste toespraak deed Van 
der Heijden wederom enkele 
opmerkelijke uitspraken. Dan 
bedoel ik niet zijn opmerkin
gen over de renovatie van de 
Middenboulevard, die in zijn 
ogen zelfs essentieel en nood
zakelijk is voor de Nederlandse 
kust. Zeg dan maar eens nee 
als gemeenteraadslid.onze 
burgem eeste r brak dit keer 
een lans voor de jongeren in 
onze gemeente. 

Er zijn in Zandvoort 588 j onge
. r~n tussen de 18 en 22 jaar, 
zo had hij laten uitrekenen. En 
het liefst zouVan der Heijden 
een ferm aantal van hen op 
7 maart op de kieslijsten zien 
staan, Ik geef de burgemeester 
hierin gelijk. Van der Heijden 
wi ld e het niet met zoveel 
woorden zeggen, maar onge
twijfeld wordt hij af en toe 
moe van de vastgeroeste ideeën 
en opvattingen bij onze volks
vertegenwoordigers. Spranke
lende oplossingen of creatieve 
alternatieven voor een politiek 
probleem zijn in Zandvoort 
nauwelijks te vi nden. Dat ligt 
ook voor een deel aa n het 
college va n B&W. De gemeen
teraad zou echter niet alleen 
moeten controleren, maar 
meer creativiteit aan de dag 
leggen, En daar kunnen jonge
ren bij helpen. 

Toch stelt ook Van der Heijden 
vast dat het met de verjonging 
in de Zandvoortse politiek nog 
niet echt wil vlotten. Het CDA 
zette Gijs de Roode - net twin
tiger - op een verkiesbare plek 
en ook Andor Sandbergen kan 
ongetwijfeld voor vuurwerk 
zorgen, Bij de VVD zijn Belinda 
Göransson en Jerry Kramer 
interessante nieuwkomers, Ook 
de SP en Groenlinks geven de 
ruimte aan jongeren. Dus valt 
het al met al wel mee er.l nog 
niet alle lijstefl zijn definitief. 

Een treurig voorbee ld hoe het 
niet moet werd afgelopen 
week gegeven in de commis
sievergadering Collegezaken. 
In plaats van inhoudelijk en 
constructief over zaken te pra
ten werd er hardhandig door 
enkele leden op de persoon 
gespeeld. Helaas, verspi lde 
energie en zonde van de tijd. 
De burgemeester kon het ook 
niet nalaten om in zijn nieuw
jaa rsrede nog even terug te 
komen op de samenwerking 
met omliggende gemeenten 
en hij werd daarin later ge
steund door de commissaris 
van de Koningin in Noord
Holland, Borghouts, Deze stelde 
dat gemeenten met minder 
dan 30.000 inwoners nauwe
lijks overlevingskansen hebben. 
Aangezien Zandvoort daar ook 
toe behoort moeten we ons 
zorgen gaan maken. Er zit 
alleen wel een verschil ~ussen 
een fusie van gemeenten en 
meer samenwerking tussen 
ambtenaren. Een mooie klus 
voor de nieuwe gemeenteraad 
om daar eens over na te den
ken.Ten slotte wil ik nog even 
terugkomen op de vorige 
column over de websites van 
de partijen. GBZ is tekort ge
daan, er staat wel degelijk veel 
informatie op de site, Er zit nog 
een hele wereld achter het 
logo van de partij. Gewoon even 
aanklikken, Zet dat er even bij, 

. zou ik z~ggen, 

....I / 



Voor alle ZandvoortPas houders de 
~&~. "DE BODE" 

19 t/m 25 januari d 
Huisgemaakte Erwtensoep . ers. 

Ruime sorteri ng spiegels 
10% korting op vertoon van 

Za ndvoortPas. 3 lit er €lO,- . ZA 
kijk ook eens op onze website: Bezoek ook onze spiegelnal in Haariem, 

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijislaan). www.marcelhorneman.nl GRIEKSE SPECIALITEITEN · 

KoenE:. t leaning SeNicE} 

20 % KORTING 
OP ALLE 

TIJDSCHRIFTEN 

op vertoon van de pas 
in de maand jan.uari 

Zandvoort. _ ....... ., ~~ 

Een mooie gelegenheid om uit te gaan. t1cfll~D~" 

Minimumleeftijd 18 j aar en geldig ident iteitsbewijs. Op vertoon van uw Za ndvoortpas en deze advertent ie 
ontvangt u gratis entree en een gratis drankje voor 1 persoon. Niet in combinatie met andere aanbiedingen 
en/of kortingen, deze aanbieding is geldig tot en met 12 februari 2006. BRS code 01.041. 

EMOTION BY 

=SI:>I~IT 
op vertoon van de pas 15% korting 
op de nieuwe collectie lingerie in 

de maand januari en februari. 
Haltestraat 10 NB Tel. 023 571 3B 80 

-Take Fwe 
Op vertoon van uw ZandvoortPas 

10 % korting op de à la carte kaart. 
Graag even van tevoren melden. 

, oor reserveringen: 023-5716119rmfo@tfaz.nl 

Broodje Shoarma €3.s0 
Turkse piua € 2.50 

Atle Italiaanse piua's €6,
op dinsdag tlm vrijdag. 

MIM h' Haltestraat na - Tel. 013 sn 44 Sl 

DEZE WEEK: 
AllE 

ZAN DVOORTPASHOU DERS 

10% korting 
op 

CORRECTIE
MONTUREN 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 57.12 466 

Voor alle 
Z .. V.-Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken. 

W.W.camera Gratis 
t.w.v..E 

G'ote Krocht 26 • Zandvoort· Tel 023 5730600 
maandag tim zateldag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 
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Ha~t 46 'fcl.t 5.3 ;Q !i? 
·n-.~wJamlde~""Lty . .uI 

Hotel Dcmzee 
1(0M~ 

Il!uslsIIII i4~rs. 

t
D.~SC:I~C>THEEK ~~~~voort-

• Pashouders 
C ::» bij 1 con~umptie 

ZANDVOORT 1 gratis 
Haltestraat20 ·teI. 023-5714095 SHOOTER! 

, 

Aanbieding: 
10% korting op de nieuwe zomercollectie 

voor ZandvoortPashouders. 

In januari 10% korting op een 10 rittenkaart 
voor pilates of yoga. Probeer het uit! 

Cathy Te!. 023 57132 55 
maSS.dgcs '" groepslessen .... prrsoi'i!! cOèchmg 

LUCAS ZANDVOORT 
Voor Pashouders 

Vrl,ibti,fvende 
prijsopgave 

Met ZandvoortPas 5% kortinlt"e artikelen, 
ook op fleurop bestellingen. 
Haltestraat 30 - Zandvoort · . 

Tel. 023 572 00 42 
www.bloemenaanzee.n l 

Ma tlm za van 9.00 tot 18.00 uur 
Zo van 12.00 tot 17.00 uur 

Greeven ---------
Makelaardij o.g 
10% korting voor 
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport. 

Tel. 023 573 9 2 34 
www.greevenmakelaardij.nl 

SEAQPrlliK 
In de maanden januari en februari 
10 % korting op alle zonnebrillen 

voor ZandvoortPashouders. 

7)~?1toUie & (!o. 
Onbeperkt spareribs voor €14,,25 

in de maaOOl januari voor ZandvomtPaslhouders 
Haltestraat 75, Tel. 023 571 8949 • www.mollieenco.nl 

L1NG 
Banden en accu service 
7 dagen per week! 

accuservice~·i.t kornng 

voor 
ZandvoortPashouders 
10fJ{o. korting! 

Hogeweg2 
2042 GH Zandvoort • 
023 • 571 22 40 

%.ather 
.Aanbieding: 
In de maand januari ") korting op 
dames lingerie en heren ondergoed_ 

Kerkstraat 38A 023 573 26 50 
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Gemeenschapshuis 

PERMANENT .-nlANlJPAVlUOEN AAN ZEE 

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST, 

KRANT NIET . 
ONTVANGEN? . 

Café Oomstee 

Elke dag geopend van 
16.00 tot 01.00 uur 

.Ook biljarten 
i~ mogelijk! 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort . 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

re 

accountantscontrole / jaarrekening • belasting 
administratieve dienstverlening • management ondersteuning 

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort • Tel 5719396 
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl 

J 

. VERGADERING, I 

CLUB OF PARTIJ 
KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ! 

Ab v.d. Moolen 

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17 

TEL 573 1447 MOB. 06 511 70765 

~. w_ ... "'_._~ ~ 
Tesen jnleverins van .ele atIY,rtentje 

5 hllr'nsen voor € 1,50 
. rn ... ,a ••• lP.'.' l ... J!jn ..... lICij4 .... , .. 11K ...... 

Tr<lilln I.ts an1.s'/ ~I ,;0<1; CfO ~ 00 boUewu noo] ijQjlwd cas"" 

w~ ~.oon u vel. or>1< .. Visso«1.". on op h~ S'I'OU1 (Zlio, vao ZOOM'lI1 
Waar,Jfl~Krclen. haai. '1e~~ Pa~'1g Kat<eljOON, t9l-~/re.1?204845 

V~torOOaatt ElO oog velill ~er, www.brude~ijrm.4:;gaM:;e. r.! 

6105 of 0612136136 U ~unt deze Qok gratis afhaler 
theek - P( seweg 1. qJ;,eente - centrale balie, 

leuw Noord edactiekantow - Zandvoortse Coura-'nt, 

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
+- keuze uit overheerlijke gerechten. ~ ~ 
'+- Wok prijs: '1':' =» - Maandag tlm Donderdag 

I 

"""" ::il € 14,50 p.p . • € 8,75 (kind tlm 10 jaar) . -6" 
S» 

(1$ 
Vrijdag t/m Zondag en feestdagen :s >- -< s: € 16.50 p.p . • € 8,75 (kind t/m 10 jaar) S» 

(1$ 
~ s::a. 

ç: Afhalen en à la carte ook mogelijk I 

"QIa 
.::J. Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

c: .... 
~ 

.... 
Zeéstraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5714567 (Q 

-+ 
Ingang zijkant (straatje richting station) 

J v 



U~V B.Z. Journaal 
. ::..?~"" 

. Uw voetlicht 
door C. van Ce/der 
Foto 5: OvM Fotografie 

Opening Wok Pal ace 
Ik was op 7 januari uitgenodigd bij de opening van het Wok 
Palace op de Zandvoortselaan 187 (het voormalige restaurant 
"Het Baken"). Het volledig gerenoveerde pand biedt plaats aan 
200 wokliefhebbers. De gastheer is Wen Bin Hu, maar voor het 
gemak kunt u hem aanspreken met Ping. Ping is vijfentwintig 
jaar oud e'n gaat deze zaak grotendeels met zijn vrouwen ande
re familieleden runnen. Hij is op zijn tweede jaar met zijn ouders 
!'laar Nederland gekomen en de horeca is hem met de paplepel 
ingegoten. Zijn ouders hebben van 1984 tot 1992 in Eemnes het 
restaurant "Golden House" gehad en hebben nu ongeveer tien 
jaar een "Golden House" in Bussum. Hij heeft al die tijd met zijn 
ouders meegewerkt en viel af en toe in bij zijn neef, de eigen
aar van Wok Plaza in Groenekan, vlakbij Utrecht. Zijn neef had 
dit restaurant ook maar pas geopend en heeft hem na enig 
moment voorgesteld om full-time bij hem te komen werken. 
Hier heeft Ping geleerd om van een nieuw restaurant met 180 

zitplaatsen een goedlopende zaak te maken. En nu was de tijd 
rijp om een eigen zaak te beginnen. 

Gastheer Wen Bin Hu, alias Ping 

Ping gilf deze avond uitleg aan 
de gasten over hoe zij het 
meest optimaal van het wok
ken ofvan deTeppayakiplaat 
konden genieten en beklem-

toonde dat het nemen van 
meerdere kleine porties beter 
is dan in één keer een bord vol. 
Men kan kiezen uit wokken of 
van de Japanse Teppanyaki
plaat, maar beide mag natuur
lijk ook en men kan een keuze 
maken uit acht verschillende 
sausen. De kleine opstart
problemen zoals muziek en 
verwarming zijn intussen 
opgelost en zachte achter
grondmuziek klinkt nu bij het 
binnenkomen in een warme 
zaak. 

Hoe wi l Ping zich onderschei
den van alle andere wokres
taurants die al in de omgeving 
zitten? Hijomschreeft dit als 
volgt door zelf altijd aanwezig 
te zijn, zijn gasten ook als gas
ten te ontvangen en te behan
delen en in te spelen op de 
wensen van hen in welke vorm 
dan ook. Dit bleek ook op de 
avond zelf, omdat hij ook uit
nodigingen had gestuurd aan 
Nieuw Unicum en ruimte had 
gemaakt voor rolstoelers. Hij 
was zichtbaar blij dat er ook 
verschillende bewoners aan de 
uitnodiging gehoor hadden 

,gegeven. Wok Palace is zeven 
dagen in de week open, van 
16.00 tot 22 ,00 uur doorde
weeks, en in het weekend tot-
23-00 uur. Als er speciale acties 
zijn, leest u het we l in onze 
krant. 

Ik wens Ping en zijn familie 
veel succes en hoop dat het 
voor hen een "Golden" Wok 
Palace wordt. 

Wok Palace: de kleurstelling 
van de zaak en het interieur 
zijn door Ping zelf uitgekozen, 
hoewel hij toegaf ook enke le 
ideeën van zijn neef gepikt te 
hebbeh. Helaas voor hem 
en zijn familie was de wet 
BIBOB zo ingewikkeld dat het 
t'wee maanden langer heeft 
geduurd voordat de zaak open 
kon ' ga.an. Maar nu is Wok 
Palace er helemaal klaar voor. 
Een hele grote zaa k met een 
mooie ruimte voor het warme 
buffet met voorbereidde 
gerechten zoals kleine pittige 
gehaktballetjes, saté, mihoen, 
fu yong ha i en twee soorten 
soep. Een keur van vlees, vis, 
verse groente en fruit voor het 
dessert staan te pronken in het 
gekoelde buffet. Het ruime restáurant biedt voldoende plaats 

Zandvoortse Courant • nummer 3 • 19 januari 2006 

Autobedrijf Zandvoort voor 
één dag Grand Café Witte 

De werkplaats omgebouwd totfeestzaal 

Op 8 januari was de nieuw- gezellig is het hier iedere dag. 
jaars borrel van Rob Witte. Ik De service die je hier krijgt, met 
was de deur van autobedrijf de daarbij behorende aan
Zandvoort nog maar net binnen dacht zou een goede barkee
ofik werd al verwelkomd door per niet misstaan. Het is maar 
gastheer Rob, die na de gebrui- dat u het weet. Ik zag het echt
kelijke beste wensen, direct paar Van Deursen, u weet wel 
een drankje voor ons ging halen. van de oude drankwinkel in de 
De zaak was omgetoverd tot Kerkstraat, stevig op een 
een heuse horecagelegenheid, rumba dansen, terwijl hij me 
met op de ene hefbrug de bar altijd heeft gezegd dansen te 
en op de andere het koude haten.GerGroenendaal vroeg 
buffet. The Mainstream Jazz me of ik niet eens aandacht 
Combo onder leiding van Ger 
Groenendaal speelde prima 
jazzm uziek, af en toe afgewis
seld met de zoet gevoosde 
stem va n een za ngeres. Het 
hele monteursteam: Joop, Jan 
en Kenneth, die normaa I onder 

Drie Generaties Witte 

uw auto liggen met de vette 
handen van dien, waren alle
maal keurig in het pak gesto
ken en gedroeg'en zich als 
waardige gastheren. Vader Rob 
en zoon Robin met Anja Koper 
(de mooie vriendin van Rob) en 
Marja de Schone (de dame van 
ka ntoor) zorgden ervoor dat 
het een ieder aan niets ontbrak. 
En er waren nogal wat vrienden 
en klanten op komen draven. 
Ik ontmoette Willem Zeinstra 
en Jacques van de Berg (de 
oude voorzitter van de KNRM) 
die samen met Rob Witte nog 
in de Raad van Elf hadden 
gezeten bij het toenmalige 
Duystergast. Ik vroeg 
aan diverse gasten 
waarom ze dachten 
dat het zo druk was 
en steeds kreeg ik min 
of meer hetzelfde ant
woord. Zo gezellig als 
het va navond is, zo 

zou kunnen schenken aan 
de Jazzconcerten in Hotel 
Esplanada. Daar wordt iedere 
zaterdag en zondag goede 
jazzmuziek gespeeld. Op 22 

januari speeltThe Mainstream 
Jazz Combo en hij raad u aan 
om eens lekker te komen 
genieten onder het genot van 
een hapje en drankje. Let op de 
advertenties in onze krant voor 
het wekelijkse programma. Ik . 
hoop ook van de partij te kun
nen zijn. Ik verliet het pand om 
20.00 uur en was absoluut 
n iet de laatste; de bruggen 
met bar en buffet waren nog 
steeds niet omhoog gedaan. 
Een leuk initiatief van een 
ondernemer om buiten de nor
male nieuwjaarsborrels van de 
horeca, ook eens iets te doen 
voor zijn trouwe garageklan
ten. Ik raad u aan om 1 april in 
uw agenda te schrijven (het is 
geen grap), dan stappen Rob 
Witte en zijn Anja in het huwe
lijksbootje. Ze willen graag dat 
Hans Hogendoorn (bij deze 
Hans) het huwelijk voltrekt en 
Rob meldde mij dat dit een 
nog groter en uitgebreider 
feest wordt en dat iedereen 
welkom is. U leest het wel in · 
onze krant. 
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ENIGMA REFLEXICA 
ADVIES - EN TRAININGSBUREAU 

PRAKTIJK VOOR PSYCHO·NLp· 
TA THERAPIE EN PERSOONLIJKE COACHING 

Gerrit H.Bruil • Hogeweg 58, 2042 GJ Zandvoort 
• tel. 023-573435,3 • fax. 023-5734354 • mobiel: '06-54625999 

• E-mail: gerrit.bruil@tiscali.nl.· Website: www.enigmareflexica.nl 

OP ONTDEKKINGSREIS MET 

NLP 
Deze succesvolle cursus gaat opnieuw van start in ons eigen trainingscentrum in Zandvoort. 
Een bijzondere reis in 10 dinsdagavonden met als basis: 
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), aangevuld met psychologie kennis uit de 
Transactionele Analyse en Systemisch werk. 
Voor een ieder die op een punt in het leven is gekomen en de vraag zich aandient: 
"Is er niet veel meer uit mijn leven te halen ?" 
Nieuwe inzichten, vaardigheden en bronnen bij jezelf aanboren, 
waarvan je niet eens wist dat je ze in je had? 

Maak een MEGA-stap in je Persoonlijke Groei! 
Voor meer info en opgave: www.enigmareflexica.nl 
En telefopisch: 023-5734353 of 06-54625999 

. "Inspiratie en inzicht is de bron van persoonlijke groei" 

Steeds meer mensen ervaren in onze cursus dat NLP hen meer keuzes biedt. 
Durf jij die uitdaging met jezelf aan te gaan? Reageer snel en meld je aan! 

Start: Dinsdagav,ond, 24 januari 2006, 20.00 - 22.30 uur 

Lokatie: Hogeweg 56 E, Zandvoort 
Cursusduur: 10 avonden. 

-----------

Enigma Reflexica start nieuwe 
cursussen in Zandvoort 

Enigma Reflexica is een Trainingsinstituut 
en Praktijk voor Psycho-, NlP- en TA-thera
p'ie, gevestigd aan de . Hogeweg 56E. 
Oprichter is Gerrit Bruil en vanwege een 
lange loopbaan, veel ervaring en studies op 
dit gebied heeft hij er in '995 voor gekozen 
zijn kennis nog doelgerichter op mense'n te 
gaan overbrengen: Enigma Reflexica, wat 
letterlijk betekent 'het raadsel van de reflexi
ca', werd geboren. 

Cursus Neuro-linguïstisch Programmeren 
Deze maand nog start Enigma Reflexica een 
aantal nieu,we cursussen, waaronder de cur
sus NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren). 
NLP geeft 'je veel inzicht in de onbewuste 
sturing van je doen en laten en leert je 

. bewuster gebruikmaken van jouw uit-. 
zonderlijk menselijke vermogens. Deze cur
sus helpt je het raadsel van de menselijke 
communicatie te ontrafelen en verder op 
weg in je persoonlijke groei en succesyolle 

communicatie met jezelf,je partner, kinderen, . 
vrienden, collegae en anderen. 
Start: Dinsdag, 24januari a.s., 20.00 uur, 
10 avonden, kosten € 245,-. 

5ystemisch werk en Familieopstellingen 
In het trainingscentrum van Enigma 
Reflexica wordt één avond per maand een 
opstellingenavond georganise~rd. Dit syste
misch werken heeft tot doel de verborgen 
verstrikkingen, die tot blokkades en belem
meringen in het functioneren leiden, binn.en 
een systeem zichtbaar en hanteerbaar te 
maken. De eerstvolgende avond is maandag 
23januari en de kost!=n bedragen 5 euro per 
persoon. Ook is het mogelijk hierbij zelf vra
gen i n te brengen. 

Reset your brain! 
Voor de nog intensievere cursus moet je zijn 
bij de driedaagse workshop 'reset your brain'. 
Er wordt hier gewerkt vanuit de gedachte 
dat iedereen interne 'saboteurs' heeft, zoals 
bijvoorbeeld angst, minderyvaardigheid en 
boosheid. Doel van deze workshop is, door 
gebruik van onder andere NLP, Transactionele 
Analyse en Systemisch werk, deze 'saboteurs' 
in kaart te brengen en er afscheid van te kun
nen nemen. 
Wil je zoals op de foto te zien is ook je per
soonlijke masker afnemen? Wil je meer 
weten over Enigma Reflexica? Over moge
lijkheden voor persoonlijke coaching? 
Kijk op www.enigmareflexica.nl of 

bel 573 43 53 / 06-5462 5999· 

------------------------~ 

-BESTEL NU DE ZAND.VOORTPAS 
zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze Pas u biedt I 

ZandvoortPas 2006 

Achternaam + voorletter(s) ............................................ , ........................... : ........... .. 

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

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

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

Betaling CONTANT ' 
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop, 

voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 

Betaling PER BANK 
Maak het bedrag van €7,50 over. naar de 

ZandvoortseCourant bankrekening nummer 6l.57.69.055 

ovv 'ZandvoortPas' en vermeld 

daarbij duielijk uw naam en adres. 

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt die, tesamen met de 

'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas, binnen 5 werkdagen 
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. 

-------------------------~---------~_. 
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Shoppen.~. Hate it or Love it Toch wel wat verschil in de 
behoeften van jongeren dus. 

Kleding, zeker een van de belangrijkste 
dingen in het leven en vooral in dat van 
jongeren. Wat zal ik vandaag eens aan
trekken, ziet het er wel uit wat ik nu aan 
heb, wat vinden anderen ervan? Voor de 
een is shoppen een hobby, voor de ander 
een kwelling. Maar dat niet alleen ... het 
kan ook verslavend zijn! 

Hoe staat het met 't 
Zandvoortse shopgedrag? 
wij vroegen vier versch illende 
typen jongeren hoe belangrijk 
kleding voor hen is, waar ze het 
liefst shoppen en waarom. 

Sharon 20 jaar: "lk ben niet zo'n 
type dat iedere maand nieuwe 
kleren moet hebben. Hoewel 
mijn broeken vaak wel van een 

merk zijn, omdat dat gewoon 
het lekkerst zit, hoeft dat 
bij mijn shirtjes niet altijd zo 
te zijn. Waar ik winkel maakt 
me ook niet echt veel uit. 
De ene keer ga ik naar 
Amsterdam en de andere keer 
naar Amstelveen. Maar het kan 
ook zo maar zijn, dat ik er een 
dagje voor naar Den Haag ga 
en als het even mee zit naar 
Antwerpen." 

Djiddu 20 jaar: 
"Ik ben erg vaak met kleding 
bezig en vind het dan ook heel 
belangrijk hoe ik erbij loop. 
Buiten dat het meestal wel van 
een merk moet zijn, moet het 
ook wel lekker zitten natuur
lijk. Ik ben best ijdel. Ik ga het 
liefst naar Amsterdam, want 
daar zitten gewoon al mijn lie
velingswinkels . Replay is echt 
mijn merk, dus daar koop ik 
het liefst en het meest." 

Misschien leuk om te weten 

Victoria 22jaar: wat onze "favo" winkels zijn ... 
"Shopverslaafd? Ik ben dat wel, Jack en Jones: Soort van Only 
ja." (Loopt met drie tassen winkel, maar dan voor jongens. 
nieuwe kleding als we haar Niet duur maar erg leuk. 

_ tegenkomen) . "Ik ben op mijn Hennes & Maurits: Niet weg 

I k 
te denken uit het leven van 

vro ij st als ik de hele dag heb 
lopen shoppen in Amsterdam jongeren . Vero Moda: Net 
of Haarlem. Mijn favoriete win- zoiets als Only, erg hip en niet 
kei is die van Guess in de te duur. Trouwens .... Ook bij 
Kalvertoren in A'dam. Wat ik C&A vind je wel eens super 
ook een leuke winkel vin d is leuke dingen. Jammer dat er 
Only. Niet al te duur en toch , toch nog een stempel op dat 
erg leuk. Met een m~ddag'e soort winkels zit en veel leef
Bijenkorf doe je mij ook w~1 . tijdsgenoten het maar raar 
een groot plezier." vinden als Je er lets koopt. Hoe 

" lang gaan jullie dat nog vol
houden? 

Marcin '9 jaar: 
"Tsja, kleding interesseert mij 
niet zo. Ik ben niet gek op win
kelen dus doe het ook niet 
vaak, alleen als het echt nodig 
is. Als het lekker zit ben ik 
tevreden. Haarlem is lekker 
dichtbij, dus de ideale plek voor 
mij om te slagen." 

I 

Maar wat dachten jullie van 
Zandvoort? Er zijn best veel 
hippe kledingzaken in ons 
eigen dorp te vinden. Kijk maar 
eens naar de advertenties voor 
de ZandvoortPas, daar staan 
meerdere kledingzaken en die 
geven nog korting ook (als je 
een pas hebt dan natuurlijk). 

What's new and what's hot!? 
Ongeveer dertien jaar geleden opende GSUS-Industries, 
een zeer bekend Nederlands kledingmerk, één kleine 
winkel in Arnhem. Met hun humoristische, 
originele, eigenwijze, maar zeer mode
bewuste kleding, spottende ",ti'IA.irAn·t;"" 

met teksten als 'GSUS sucks' en hun 
logo met de doornenkroon zijn ze 
meer weg te denken uit modela 

DoorNoa 

Jan Schrijver, Angelique Berkhout 
en Peter Steenstra, -de oprichters 

van GSUS-Industries; besloten om 
in 1993 samen te gaan werken. Ze 
wilden afvan de oversized'kledin 
dat begin jaren '90 het mnc'1f'hpplrli 
domineerde. Streetwear, sport
swear en clubwear werden 
bineerd met kledinglabels uit d 
skatescéne, wat een ideaal conce 
bleek, want het sloeg aan! Ook 
controversiële naam zorgde voor 
nodige media-aandacht en dat 
wijl die alleen gekozen was om de 

letter 'G', welke in die tijd vreselijk hip was zoals in 'Gangsta 
Rap' en 'G Love' (die toen zijn eerste plaat uitbracht). 

AI zeer snel begonnen trend~etters en bekende 
nsen GSUS te ontdekken en binnen 

twee jaar stonden zij met een volwassen 
Ilectie op de internationale vakbeur
en . Inmiddels wordt GSUS door een 

I bredere groep geaccepteerd. 

I n de lente va n 2005 werd er een 
nieuwe junior kledinglijn (voor kin
deren tussen de 4 en 12 jaar). 
GSUS&GBRO, gelanceerd en zijn 
ze een eigen brillenlijn gaan ont
werpen. Verder openden zij in de 
maand mei hun nieuwe winkel, 
Heaven's Playground, in het 
Magna Plaza in Amsterdam en 
focussen ze zich sinds september 
2005 op fietsen. GSUS-I nd ustries 
ijft zijn bereik uitbreiden en dus 
men er steeds meer nieuwe 

ms die je zeker moet aanschaffen 
een coole look! 

AI een klein maandje kan ik o~ 
mijn televisie.mijn f~voriete 
tVg zender 'F-TV', oftewel 
Fashi9n-Television ontvangen. 
Hoe ik dit kan ontvadgen 
is mij eerrraad5~1, maar ik, 
als echte m-odefreak, ben 
zeer verheug'cFen kijk dag 
ook elke dag! Modeshows~' 
interviews met prachtigé · 
modellen en de kledlngbht? 
werpers maar ook film-shots 
van achter de schermen 
(kun je "let eigen ogen zien 
hoe de meiden zonder make
up eruit' zief1!)"en diverse 
feesten waar béroemd,; 
heden (zoals Paris Hilton en 
haar vriendinnetjes) tot diep 
in de nacht blijven dansen 
en sjansen op muiiek vad 
zeer bekende ? a rfieslte rL 
Maar wat mij wel erg 9pvalt 
en frustreert zijn dydunne, 
naar anorexia nèigende, 
jonge modellen. Veel jdnge 
meiden -zien hen' als een 
voorbeeld en proberen z~ n<!i 
te streveQ, maar wees eens 
echt eerlijk: hét ziet er toch 
niet uit? Ze zijn zo dun dat 
je hun ribben kuntJrtelien. 
Laatst zag ik een bo~ergen~ 
uitsteken waarvan, ik niet 

"', .. . t.Y" th :;m' 

eens wist dat het bestond! 
Is dit nu echt het ideaal
beeld? Is dit nu waar man~ 

nen op vallen? Waar zijn de 
mode lieg die een beetje 
vlees (en misschien wel vet) 
met zich meed~agen geble
ven? Is die trend van de 
Latln-dames, zoals Jennifer 
Lopez,en Shakira {met heuij 
pen 1[1 flinke borstpartij! 
niet doorgedrongen tot 
de catwalk? Toch I7reefud-P 
aa'ngezien de vrouVlfen van 

' tegen,woordigtrots moeten 
,zijn op hun welgevormde 
rondingen. Dat wordt ons 
immers de hele tijd voor
geschreven door diverse 
media. Maar die trencl,zet 
zich nietdoQr ip de mode~ 
wereld. Vanmü mogen o~ 
de catwarks wel meiefen met 
vlees rondhuppelen. Kulihel1,1 
we ei-ndelijkrzien hoe die; 
m9de bij ons - lees: d~ 
gemiddelde (jonge) vrouw
zou kunnen staan! ' 



Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info®vanschaikbv.nl 

~ 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR
VERHUUR - BEHEER / 
HYPOTHEEK! 
PROJEKTEN-ADVIEZEN 

Haarlemmerstraat 42 

Monumentale vrijst. villa met 5 slaapk., veranda, 
vrijst. stenen garage en achtertuin op het zuiden 
met achterom. Ind.: Beg. gr.: entree, vestibu le, 
gang, zijkamer (slaap·/werk· of speelkamer), 
ruim toilet, garderobe, zonnige woonkamer met 
opensl. deuren naar de veranda, dichte keuken, 
badkamer. te verd.: ruime overloop, 4 slaapk., 
badkamer met douche en toilet, kastru imte. 
• Karakteristieke veranda over de gehele voor-

zijde . 
• Woonoppervlakte ca. t60 m' 

Vraagprijs € 498.000,- k.k. 

Frans Zwaanstraat 42a 
r="~"= 

Aan de duinrand . gelegen halfvrijst. woonhuis 
met vrijst. stenen garage, voor-, zij- en achtertuin . 
en parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Entree; gang met kelderkast; toilet; woonk. met 
erker en openslaande deuren naar de tuin; keu· 
ken v.v. div. inbouwapp.; 
te et.: 3 slaapk.; badk. met ligbad en wastafel; 
2e et.: zolderkamer; wasruimte met c.v.,opstel
ling. Vrij uitzicht op de duinen. Tu in véln ca. 23 m. 
diep. 

Vraagprijs € 429.000,- k.k. 

A\S 
t l· e \ief iS .. · 

zand\loor 
Het verkiezingsprogramma van de PvdA Zandvoort is klaar. 

Binnenkort kunt u het in zijn geheel lezen op de volledig 
vernieuwde website die volgende week in de lucht gaat. 

Wilt u niet langer wachten en nu vast weten waar de PvdA 
voor staat? Bel of mail ons en wij sturen het u toe! 

C8l zandvoort@pvda.nl 
if Maaike Koper 5713546 / Annelies van Kooten 5730846 

A PARTIJ VAN DE ARBEI D 
'".~~J 

MeubelOutlet 
Zoals het eigenlijk bedoeld is! 

Stoelen, Kasten, Tafels tegen sterk gereduc~erde prijzen! 
Gr~e Krocht 38 te Zandvoort 

Op ca. 50 m van het strand en nabij het centrum 
en openbaar vervoer gelegen goed onderhouden 
eengezinswoning met voortuin en achtertuin met 
stenen schuur en achterom. 
Ind. beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzon woon
kamer met plavuizenvloer en trapkast; open keu
ken V.V. inbouwapp.; te et.:overloop; 2 royale 
slaapk.; badk. met wastafel, douche en wasma
ch ine·aansluiting. 2e et.: ruime zo lderkamer met 
dakkapel. . 
• C. V. -gas (Bosch H R, 2005) 

Vraagprijs € 310.000,- k.k. 

ZEESTRAAT 36 

EVEN GEEN ZIN 
.IN KOKEN !?! 

U 7,-
023-5734001 



Vijf 
door Ton Timmermans 

"Kom lachen in Theater Carré" 

In het najaar 1886 kreeg 
Oscar Carré de bouwvergun
ning voor een stenen circus
gebouw aan de Amstel, in 
Amsterdam. Het theater 
had een zaal van 26 meter 
hoog, 34 meter lang en 
37 meter breed. 

Talenten 
Met de zitplaatsen in een ' 
hoefijzervorm rond de piste, 
bood het circustheater plaats 
aan 2.000 toeschouwers. ' 
Het hele gebouw werd ver
.Iicht door gaslampen. Na de 
dood van de stichter is het 
theater Carré de plaats ge-

worden van volksvermaak van 
hoge kwaliteit in velerlei vor
men: variété, opera, operette 
en volkstoneel. In 1907 kwam 
er het fenomeen va n de revue 
bij. Er traden talenten op 
zoals Louis Davids, Henriette 
Köhler en Johan Buziau. 

Circuspiste 
In 1924 was het circus weer 
terug in Carré en moesten 
de stallen worden heringe
richt voor het Circus Henny 
met zijn omvangrijke mena
gerie van de meest exotische 

wilde dieren en natuurlijk 
de 84 paarden. De hal werd 
bekleed met marmer, er 
kwamen een foyer en nieu
we vestiaires bij. In de zaal 
werden de felle circuskleu
ren van voorheen vervan
gen door stijlvolle pasteltin
ten. Ook kwam er een 
nieuw toneel dat zodanig 
geconstrueerd was dat het 
binnen 24 uur plaats kon 
maken voor een circuspiste. 

Sterren 
Inmiddels had het theater 
een nieuw gezelschap als 
vaste bespelers aangetrok
ken: de Meyer Hamel Revue 
met sterren als Sylvain 
Poons, Louis Davids, Fien de 
la Mar en dé ontdekking , 
van die tijd, Lou Bandy, een 
weergaloze conferencier, 
moppenverteller en liedjes
zanger. De inhoud was sim
pel, de opgewekte toon sloeg 
erg goed aan bij het publiek. 
Zijn conferences, waren 
meestal geïmproviseerd en 
gelardeerd met moppen . 

Wie kent hem nog: Dag Hammarskjöld 
'De VN is nu een schip zonder 
stuurman'. In de hele wereld 
was het op die gedenkwaar
dige 18de september 1961 
voorpaginanieuws. Een vlieg
tuigongeluk kostte het leven 
aan de toenmalige Secretaris
Generaal van de Verenigde 
Naties. Dag Hammarskjöld 
zou die dag in Rhodesië 
besprekingen voeren. 
Die reis werd de staatsman 
echter noodlottig; een slag 
voor de Westerse wereld. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
wilde West-Europa één blok 
vormen tegen het gevaar 
dat uitging van de groot
machten achter het 'Ijzeren 

. Gordijn'. In 1953 werd Dag 
Hammarskjöld gekozen tot 
Secretaris Generaal van de 
Verenigde Naties.Detwee
de Secretaris-Generaal hél'd 
de opgave lidstaten te 
bewegen tot samenwer
king en te streven naar een 

Dag Hammarskjdld 

collectieve veiligheid. Een 
vliegtuigongeluk maakte in 
1961 evenwel een vroegtij
dig einde aan zijn leven. 

Toewijding 
Dag Hjalmar Agne Ham
marsköld werd geboren in 
1905 in een Zweeds dorpje. 
AI op 29 ja rige leeftijd pro
moveerde hij aan de univer
siteit van Cambridge tot 
doctor in de Economische 

Wetenschappen. Zijn inte
resse ging vooral uit naar 
literatuurgeschiedenis, wijs
begeerte en de Fra nse taa I. 
In zijn studietijd verdiepte 
Dag Hammarskjöld ~ich in de 
grote wereldproblemen. AI 
spoedig stond hij bekend om 
'zijn toewijding en brede visie. 

Marshallplan 
Het duurde niet lang of Dr. 
Hammarsköld' bekleedde 
allerlei hoge politieke posi 
ties. Zo werkte hij mee aan 
het Marshallplan, dat zorg
de voor wederopbouw van 
het door de oorlog geteis
terde West-Europa. In 1953 
werd hij benoemd tot opvol
ger van de eerste Secreta ris
Generaal van de Verenigde 
Naties, de Noor Tryglie Lie. 

Staatsman 
Op 49-jarige leeftijd leidde 
Hammarskjöld een veelom
vattende wereldorganisatie, 
waaronder het Internatio-
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Hij kon zijn publiek stevig 
op de hak nemen en dat 
vond men prachtig. 

Genieten 
I n de ja ren dertig betraden 
voor het eerst ook bu iten
landse ve'detten het toneel 
van Carré. Zo vermaakte de 
beroemde clown Grock het 
publiek met zijn eigen 
showen kwam van het 
Casino de Paris de zwarte 
sensatie Josephine Baker 
over. Voorts traden de Mills 
Brothers op, de Comedian 
Harmonists en speelde het 
orkest van Jack Hylton in 
Carré . Voor prijzen van 15 
cent tot 1.75 gu Iden kon het 
publiek in die tijd een avond 
lang genieten in Carré. 

naai Gerechtshof in Den 
Haag. Zelf betitelde h ij zich 
als 'internationaal ambte
naar'. Het grote publiek zach 
hem als een invloedrijk 
staatsman die mede over het 
lot van de wereld kon beslis
sen.Zijn wettelijke bevoegd
heden waren echter beperkt, 
Hij wist de functie van 
Secretaris-Generaal te laten 
uitgroeien tot een zelfstan
dige, onafhankelijke functie. 

Suez 
Tijdens de Koude Oorlog 
ondervond ook Dag Ham
marskjöld dat het met de 
grote mogendheden moei
lijk kersen eten is. Dankzij 
zijn tactvol optreden lukte 
het hem om tijdens zijn 
missie naar Peking in 1955 
elf gevangen Amerikaanse 
piloten vrij te praten. Ook 
voorkwam hij keer op keer 
dat het Palestijnse vraag
stuk leidde tot een oorlog. 
De boomlange diplomaat 
Hammarskjöld speelde een 
bemiddelende rdl in de 

levenslustig . 
"AI is niet alles pais en vree, 
kom toch eens lachen in 
Carré", aldus een affiche uit 
de begintijd van de Duitse, 
bezetting. Ondanks alle 
beperkingen ging het amu
sement in die donkere jaren 
gewoon door in het theater 
aan de Amstel. Na de oor
log, in juni 1945; zorgde 
Hen riëtte Davids weer voor 
licht in het theater door te 
schitteren in de eerste na
oorlogse variétévoorstelling. 
Haar tamelijk klein maar 
gezet postuur paste bij een 
optreden in sketches van 
altijd levenslustige, met 
licht Amsterdams-joods 
accent sprekende vrouwen. 
Bron: www.theatercarre.nl 

André van duin in Carré 

spannende crisis rond het 
Suezkanaal in Egypte. 

Sabotage 
In 1956 hield heel de (wes-' 
terse) wereld de adem in tij
dens de Russische inval in 
Hongarije . De Secretaris
Generaal ondernam verwoe
de bemiddelingspogingen 
tijdens de crisis van een land 
dat zich vrij wilde vechten. Het 
neerslaan van de Hongaarsel 
opstand zag hij als een 
rechtstreekse aanval op de 
vrijheid. Muiterij in , het 
Kongolese.leger Ié~idde tot ' 
chaotische toestanden die om 
een oplossing schreeuwden. 
De Kongolese leiders kon
den Hammarskjölds optre
den in dat conflict niet 
waarderen. Er bestaan ster
ke vermoedens van sabota
ge van zijn vliegtuig, maar 
de werkelijke oorzaak is 
nooit opgehelderd. Dag 
Hammarskjöld is 56 jaar 
geworden en werd in 1961 
postuum de Nobelprijs voor 
de Vrede toegekend. 



HANDBAL 

Opnieuw fors verlies handbalsters 
De handbalsters van ZSC hebben ook de belangrijke partij in de 
strijd tegen degradatie verloren. Aalsmeer 5, waartegen in dé 
thuiswedstrijd de enige overwinning tot nu toe werd geboekt, 
was in eigen huis met 26-19 veel te sterk. 

Zowel Aalsmeer als ZSC 
begonnen afwachtend zodat 
de score aanvankelijk laag 
bleef. Aalsmeer opende de ' 
score en liep geleidelijk uit via 
4-1 en 10-5 naar een 14-10 rus
sta nd, zonder dat ZSC ook 
maar in de buurt van gelijke 
hoogte kon komen. 

I n de tweede helft leek ZSC 
terug te komen, maar naar 
mate de strijd vorderde werd 
duidelijk dat het ook deze keer 

• een zware nederlaag zou wor
den. Na de korte opleving ging 
het, zoals de laatste wedstrij-

den regelmatig het geval is, 
opnieuw totaal mis. Ondanks 
een optimale inzet werd het 
via de tussenstanden 22-15 en 
24-18 uiteindelijk een forse 26-
19 nederlaag. Debbie Tibboel 
scoorde zeven keer en Romena 
Daniëls schoot vijf keer raak. 
Lucia van der Drift (4), Laura 
Koning (2) en Martina Balk 
zorgden voor de overige doel 
punten. Het doelpunt van 
Martina Balk was overigens 
bijzonder mooi, omdat zij vrij
wel vanaf de achterlijn de bal 
via de paal in het doel schoot. 

;( 

VISWEDSTRIJD ~~}~~~.: 
->'~,_~..v-

Wrakviswedstrijd leverde 
redelijk gul op 
Zondag was de eerste wedstrijd op de Noordzee voor de vissers 
van de Zeevis Vereniging Zandvoort. Achttien leden gingen mee 
op de wrakvistocht vanuit Ijmuiden. 

Alsnel nadat de schipper de 
boot boven het eerste wrak 
had verankerd, kwamen de 
eerste gullen al boven. Peer van 
Warmerdam wist een gul van 

. 50 cm uit het wrak te halen en 
ging op dat moment aan kop. 
Ook bij het tweede en derde 
wrak werden mooie gullen aan 
de haak geslagen . Frans 
Lammers was daar de gelukki
ge en haalde een gul van 52 cm 
aa n naar boven. Ook werden 
steenbolk, schar en wijting 

gevangen. Bij het laatste wrak 
wist Lammers een nog grote
re gul te vangen, een van 54 
cm. Mede hierdoor werd hij 
winnaar van de wedstrijd. Hij 
ving totaal 212 cm aan vis. Rob 
Wind werd tweede met 150 
cm en Peer van Warmerdam 
werd derde met 130 cm. 
Aanstaande zondag is er weer 
een strandwedstrijd voor de 
leden. Vanaf 10.00 uur zullen 
de hengels nabij reddingspost 
noord weer uitgegooid worden. 

Puzzelrit 

A.fgelopen zondag was de vij.fde puzzelrit van eetca.fé Laurel & 
Hardy Deze rit begon niet onopgemerkt De winnaressen van de 
vorige rit verschenen met een verlengde limousine aan de start 
Daarin zaten ook 'mini' Laurel en 'minF Hardy, ofte wel Sam 
Hoejenbos en Nils v.d Boofjf!ard Ca.fé-eigenaren Ron en Gerda 
Brouwer waren zichtbaar verrast door deze stunt! 
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Zandvoort Noord verliest nipt 
Als er al sprake was van een manier van oorlog voeren tegen 
de Dry Cleaning Service uit Beverwijk, dan moest het wel de 
ongewassen shirts van Zandvoort Noord zijn. Vooral het keep
erstenue van Robin Luiten stonk van meters afstand. Coach 
Snijders had zijn ploeg alleen daarom al'op de opdracht gege
ven om zo ver mogelijk van het doel af te spelen. 

De 'chemische oorlogvoering' 
ten spijt, bracht Za ndvoort 
Noord niet waar het moest 
zijn. Pas in het tweede gedeelte 
van de eerste helft liepen de 
Beverwijkers naar 0-3 en tegen 
het einde van het eerste bedrijf 
stond het al 0-4. De achterstand 
werd min of meer veroorzaakt 
door Robin Luiten, die, als het 
goed gaat meespeelt . Daar zit 
ook het risico omdat Zandvoort 
Noord dan bij balverlies het meest 
kwetsbaar is. Er was daarom 
een klein gebrek aan creativi
teit omdat Luiten achterin 
bleef ha ngen. Het werk dat 
Luiten leverde was allesbehalve 
slecht. Dry Cleaning Service 
speelde slimmer, omdat de 
Zandvoorters net niet op de 
goede plekken stonden en de bal 
niet goed mee konden nemen. 

In de tweede helft ging het 
roer om. AI snel kregen de 
Beverwijkers het wat benauwd 
toen Z.andvoort Noord snel en 
gemakkelijk doelpunten ging 
maken . Arno Stobbelaar deed 
daarvoor een duit in het zakje 
met twee snelle goals. Aan
voerder Arthur Paap deed ook 
mee waardoor de achterstand 
ineens werd verkleind. Nog een 
doelpunt van Stobelaar erbij 
zorgde ervoor dat het versch il 
twee doelpunten bedroeg. 
Inmiddels stond het 4-6. Op 
dat moment was het geloof in 
een gelijkspel aanwezig, op dat 
moment was er circa 9 minu 
ten nog te spelen. Een fraai 
lobje van Beverwijkse zijde 
maakte aan die illusies een 
eind. Weliswaar werd het vlak 
voor tijd nog 5-7, maar het ver-

Beatrixschool kampioen 
Schoolbasketbal toernooi 
Vorige week zaterdag heeft de Beatrixschool het traditionele 
schoolbasketbaltoernooi gewonnen. Hun meisjesteam won en 
de jongens werden derde. 

Een volle Korver sporthal was 
weer het decor van het jaarlijk
se schoolbasketbaltoernooi. 
Alle Zandvoortse basisscholen 
hadden weer een meisjes- en 
een jongensteam afgevaar
digd die op het.scherpst van de 
snede vochten om de fraaie 
prijzen . Gaande het toernooi 
tekende zich al de jongens
kampioen af. De Mariaschool 
had in haar gelederen maar 
liefst drie jongens die al jaren 
basketballen. Tevens hadden 
zij onder leiding van een bas
ketballer al drie maande vrij 
intensief getraind en waren 
dus veel sterker dan de rest van 
de teams, alleen de Oranje 
Nassauschool kon enige tijd 
bijblijven tot de onderlinge 
confrontatie. De Mariaschool 

werd dan ook ongeslagen 
kampioen ij de jongens. De 
meisjespoule was eveneens 
niet echt spannend. De 
Beatrixschool was ook veel 
sterker dan de rest en werd 
dan ook ongeslagen kampioen. 

Na het tellen van de plaat
singspunten was er een onver
wachte overall kampioen: de 
Beatrixschool. Omdat hun 
jongensteam als derde ein
digde en de meisjes van de 
'Mariaschoolslechts vijfde, kon
den zij met de grote wisselbe
ker terug naar school. De beker 
die de Zandvoortse Sportraad 
beschikbaar stelde voor het 
sportiefste te.am, ging nar het 
meisjesteam van de Hannie 
Schaftschool. 

lies was niet meer af te wen
den. "Uiteindelijk was het ver
lies draaglijk. Als je met 0-7 ver
liest heb je het gevoel dat je 
het nergens voor gedaan hebt. 
Toen we doelpunten gingen 
maken, werd het weer een 
wedstrijd", aldus coach 
Snijders. Een beslissing van 
scheidsrechter Otten, waarbij 
één van de spelers van Dry 
Cleaning Service was be
trokken, zorgde voor en ige 
opschudding. Sn ijders nam de 
rol aan van vredestichter en 
zorgde ervoor dat de emoties 
bij de Beverwijkers niet al te 
hoog opliepen na deze wat 
dubieuze beslissing. Het enige 
foutje van Otten die (Jat ook 
toegaf. 

De adverteerders 
van deze week 

Dankzij onze adverteerders kun

nen wij u op de hoogte houden 

van alleswat in Zandvoort leeft. 

De adverteerders in de krant van 

deze week zijn 

(in alfabetische volgorde): 

Aan Zee Vakantièhuizen 
Accountantskantoor 

f-Iup,pelschó1!ën 
Administratiekantoor 

K.Wiliemse 
Asian Delights 
Autobed rijf Zandvoort 
Bloemenhuis W. Bluijs 
Bloemsierkunst 

Jef & Henk Bluijs 
Boudewijn's Visservice 
Café Oomstee 
Cense en van lingen 
Circus Zandvoort 
CNG Groep 
Danzee 
De Heeren 
Doppenberg 
Enigma Reflexica 
Gemeenschapshuis 
IJzerhandel Zantvoort 
Kippetrap 
KVSA . 

Monuta 
Nova College, % 

PvdA 'I 

Take Five ~ Salsa 
Trade Ard 
Van Schaik, makelaar 
Vopgel 
Willemse Elektrotechniek 
Zandvoort Optiek 
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Jaarrondpaviljoens - Bijgebouwen: 
Per seizoensgebonden paviljoen mag één bijgebouw 
worden gebouwd met een oppervlakte van maxi- . 
maal 25 m2, dus ook op het naaktstrand. In het hui
dige bestemmingsplan zijn bijgebouwen verboden. 
Per jaarrondpaviljoen mag één bijgebouw worden 
gebouwd met een opperVlakte van maximaal 15% 
van het maximaal te bouwen oppervlak met een 
maximum van 75 m2. 

Strandhuisjes: ,/ 
De maximale oppervlakte van een strandhuisje 
bedraagt 26 m2. Oe nokhoogte daarvan is maximaal 
2,6 m. Dit is een verruiming ten opzichte van het hui
dige bestemmingsplan. 

Bunkers Kostverlorenpark: 
De bunkers in het Kostverlorenpark die in gebruik 
zijn als recreatiewoning mogen in de pèriode van 
1 februari tot 15 oktober als zodanig worden gebruikt. 
De bunkers mogen niet worden uitgebreid. . 

Duinen: 
Met het oog op de aanwezige ecologische en land
schappelijke waarden worden in de duinen geen 
nieuwe functies mogelijk gemaakt. Bestaande functies 
krijgen slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Naturistencamping in de Waterleidingduinen: 
Gedurende het proces zal nog nader worden onder
zocht om een naturistencamping in het bestemmings
plan (locatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen) 
op te nemen. 

Informatie/inloopavond: 
Ter voorbereiding op het bestemmingsplan is een 
Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
opgestel.d. Op maandag 30 januari 2006 organiseert 
de gemeente hiervoor een informatie/inloopavond in 
de hal van het Raadhuis aan de Swaluëstraat 2 te 
Zandvoort. Eenieder is welkom tussen 19.00 en 
21.00 uur. Gedurende deze avond kunt u kennis
nemen van de uitgangspunten, uw vragen stellen aan 
de verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren en 
u kunt indien wenselijk uw reactie kenbaar maken . . 

Ter inzage/reacties: 
De Nota van Uitgangspunten voor het bestemmings
plan Strand en Duin ligt voorts met ingang van 
20 januari 2006 gedurende zes weken in het Raad
huis bij de Centrale Balie tijdens de openingstijden 
ter inzage. De nota staat tevens op www.zandvoort.nl 

(Bestuur> Beleid> Nota's, plannen en rapporten). 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan 
eenieder schriftelijke reacties naar voren brengen. 
Deze reacties dienen te worden gezonden aan: 
Het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Vergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- 2006-001 Rv 1" fase, ingekomen 9 januari 2006, 

Haltestraat 28 rd, overdekken toegangstrap boven
woning. 

- 2006-002Lv, ingekomen 9 januari 2006, Brederode
straat 87, het plaatsen van twee balkons met toe
gangsdeuren. 

- 2006-003Lv, ingekomen 10 januari 2006, Witte Veld 74, 
het vergroten van de woning. 

- 2006-004Rv, ingekomen 6 januari 2006, Nassau
plein 1, het vergroten van de dakkapel. 

- 2006-005Rv 1 e fase, ingekomen 10 januari 2006, 
Van Speijkstraat 2/109, het gedeeltelijk veranderen 
van het dak. 

- 2006-006Lv, ingekomen 11 januari 2006, Post-
straat 3a, het plaatsen van een tuinhuis. . 

- 2006-007Sp, ingekomen 12 januari 2006, Oranje
straat 12, het splitsen van woonruimte. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie 
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts 
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of de bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk 
gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en 
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. 

Vrijstellingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is 
voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te 
verlenen voor het: 
- plaatsen van een carport op het perceel Nassau

plein 9 te 2042 AX Zandvoort (bouwaanvraag
nummer: 2005-067Lv) . 

Gemeente Zandvoort 

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 
20 januari 2006 gedurende 4 weken ter inzage bij. de 
Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de ter 
inzage ligging kan eenieder schriftelijk zijn/haar 
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter
bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden. 

Monumentenvergunning 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben 
monumentenvergunning 2005/002MV verleend voor 
herstelwerkzaamheden aan het pand Poststraat 6 - 6A, 
rijksmonument 517487. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

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 Ij maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn alle dagen geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. 

Collegelid spreken? 
U kunt een afspraak maken met een collegelid. U doet 
dit telefonisch 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op ' 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 10.00 uur. 

'I 
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 

, Parkeerboetes verhoog.d 
I Per 1 januari 2006 zijn de boe

tes voor parkeerovertredingen 
verhoogd. Voor ~e meeste 
overtredingen geldt een ver
hoging van €S,oo. een boete 
die veel meer verhoogd is, is 
de boete voor het parkeren op 
een gehandicapten parkeer
plaats zonder geldige gehan
dicaptenkaart. Deze gaat van 
€70,00 naar €130,00! 

De hoogte van de boetes wOrdt 
niet door de gemeente bepaald, 

maar door het Ministerie van 
Justitie. Dit zijn de zogenaamde 

Mulderovertredingen. Parkeer
controleurs constateren de over
treding, maar de boete gaat via 
het Ministerie van Justitie naar 
de nationale schatkist. Uitzonde
ring hierop vormt het parkeren 
zonder kaartje op een (gemeen
telijke) parkeerplaats met par
keera utomaat. Daa rva n heeft 
de gemeenteraad bepaald dat 
dit per 2006 slechts één euro 
stijgt, van €46,OO naar €47,OO. 

Tarieven 
Hieronder de meest voorkomende overtredingen voor auto's en motoren met de boetes 200S en 
2006 naast elkaar. . 

Parkeren bij parkeerautomaat zonder betalen of met verlopen kaart 
Op de rijbaan parkeren waar dit niet is toegestaan 
Stilstaan waarbij gevaar wordt veroorzaakt 
Parkeren binnen S meter van een kruispunt of hoek 
Parkeren voor een in- of uitrit 
Parkeren langs een gele onderbroken streep 
Parkeren in vergunninggebied zonder vergunning 

Parkeren op een plaats bedoelt voor gehandicapten, zonder vergunning 
Parkeren in een perk, plantsoen of groenstrook 
Parkeren bij een parkeerverbod 

Was Wordt 
€4S,OO €47,OO 
€4S,00 €So,oo 
€70,OO €7S,OO 
€4S,OO €So,oo 
€4S,OO €So,oo 
€4S,OO €So,oo 
€4S,OO €So,oo 
€70,OO €130,OO 
€4S,OO €So,oo 
€4S,OO €So,oo 
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Gemeentelijke publicatie 
week 03 - 2006 

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
10 januari en de verdere in week 2 door het college 
genomen besluiten zijn 17 januari vastgesteld. 
De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en 
op de website. 

Wijkspreekuur Nieuw Noord 
Op donderdag 26 januari start de gemeente, bij wijze 
van proef, ~en wijkspreekuur in de wijk Nieuw Noord. 
De gemeente organiseert het wijkspreekuur één keer 
per maand op donderdagavond. Wijkbewoners kun
nen langskomen en de wijkgebonden medewE,l rker 
vertellen wat er in de wijk gebeurt, wat de klachten . 
zijn of wat zij graag verbeterd zien. Het wijkspreekuur 
Nieuw Noord wordt één keer in de maand gehouden 
in het gebouw van AKZA. Het spreekuur is van 19.00 
tot 20.00 uur. Wijkbewoners hoeven geen afspraak 
te maken voor het wijkgesprek met de wijkgebo_nden 
medewerker. Dit is een ambtenaar die op de hoogte 
is van wat er speelt in de wijk en die nauw samen
werkt met andere personen en organisaties die erin 
'bézig zijn; bijvoorbeeld de wijkagent Theo Achten of 
de woningcorporatie EMM. Het wijkspreekuur start 
als proef. Eerst wil de gemeente zien wat het wijk
spreekuur oplevert, voor de wijkbewoners, de buurt 
en de gemeentelijke organisatie. Aan het eind van 
de proefperiode (het jaar 2006) volgt de evaluatie 
met de wijkbewoners. 

Winnaars kerstboomactie 
De kerstboominzameling heeft woensdag 11 januari 
1480 bomen opgeleverd. De winnende lotnummers 
zijn: 
Groen: 48, 74,88,155,203,342. 
Geel: 96, 129, 184, 189,253,287, 308,312,521 , 
573,638,710, 713,737 
De cadeaubonnen kunnen bij de Centrale Balie 
worden afg~haald. 

Collectieve Zorgverzekering 
Met ingang van 1 januari 2006 heeft de gemeente 
Zandvoort een collectieve zorgverzekering afgesloten 
met Zilveren Kruis Achmea. De collectieve zorgver
zekering is bestemd voor mensen met een inkomen 
tot maximaal 115% van de toepasselijke bijstands
norm per maand inclusief vakantietoeslag: 

Alleenstaande tot 65 jaar: 
Alleel')staande ouder tot 65 jaar: 
Gehuwden beiden tot 65 jaar: 
Alleenstaande boven 65 jaar: 
Gehuwden boven 65 jaar: 

. Basis - aanvullend - extra 

€ 966,97 
€ 1.243,25 . 
€ 1.381,38 
€ 1.050,16 
€ 1.450,28 

De collectieve zorgverzekering bestaat uit de basis
verzekering, twee aanvullende verzekeringen en het 
(gratis) Gemeente Extra Pakket. De basisverzekering 
heet bij Zilveren Kruis Achmea de Beter Af Polis. 
Daarnaast hebben wij als onderdeel van de collec
tieve verzekering gekozen voor de Beter Af Plus Polis 
met 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met 
2 sterren (als u in het bezit bent van een volledige 
boven- en onderprothese dan is de tandartspolis ' 
niet verplicht). Het Gemeente Extra Pakket is een 
extra dekking waarin o.a. de volgende verstrekkingen 
zijn opgenomen: vergoeding brillen en contactlenzen, 
dieetkosten, eigen bijdrage hoortoestellen, orthodontie, 
eigen bijdrage thuiszorg, eigen bijdrage orthopedisch 
schoeisel. 

Voordelen 
De belangrijkste voordelen van deelname aan de 
collectieve zorgverzekering zijn: 
- U krijgt 7,5% korting op de Beter Af Polis en 10% 

korting op de Beter Af Plus Polis met 3 sterren en 
de Beter Af Tandarts Polis met 2 sterren. 

- U profiteert van een complete Aanvullende Ver
zekering en het (gratis) Gemeente Extra Pakket. 

- U hoeft minder vaak een beroep' te doen op de bij- . 
zondere bijstand. 

Aanmelding , 
Er zijn drie mogelijkheden: 
1. U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea 

en heeft de Beter Af Polis, de Beter Af Plus Polis 
met 3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met 
2 sterren. U heeft dan al schriftelijk een aanbieding 
ontvangen. Als dat niet het geval is, kunt u een 
aanvr.aagformulier ophalen bij het gemeentehuis. 
Indien u recht heeft op de collectieve zorgverze
kering, wordt u ingeschreven per 1 januari 2006, óf 

2. U bent al verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea en 
heeft de Beter Af Polis, u heeft nog niet de Beter 
Af Plus Polis met 3 sterren en/of de Beter Af 
Tandarts Polis met 2 sterren afgesloten. Door 
.aanmelding voor de collectieve zorgverzekering 
gaat u akkoord dpt deze pakketten worden afge
sloten. U kunt een aanvraagformulier ophalen bij 
het gemeentehuis. Indien u recht heeft op de 
collectieve ziektekostenverzekering, wordt u per 
1 januari 2006 ingeschreven,óf 

3. U bent nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis 
Achmea. Ook u kunt deelnemen aan de collec
tieve zorgverzekering. Voor deelname zijn naast 
de Beter Af Polis, de Beter Af Plus Polis met 
3 sterren en de Beter Af Tandarts Polis met 
2' sterren verplicht. U kunt een aanvraagformulier 
ophalen bij het gemeentehuis. Er wordt dan 
beoordeeld of u recht heeft op de collectieve 
zorgverzekering. 

De volledig ingevulde formulieren moeten vóór 
1 februari a.s. zijn ontvàngen door de gemeente 
Zandvoort. 

Vragen? ~ 
Heeft u vragen over de collectieve zorgverzekering? 
De adviseur van Zilveren Kruis Achmea is op de vol
gende dagen aanwezig in de centrale hal van het 
gemeentehuis van de gemeente Zandvoort: 
Donderdag 19 januari van 09.00-12.30 uur 
Woensdag 25 januari van 09.00-12.30 uur 
Donderdag' 26 januari van 09.00-12.30 uur. 
U kunt ook telefonisch contact opnem.en met Zilve
ren Kruis Achmea via telefoonnummer 0900-8435 
(€ 0,05 pm) van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 21.00 uur. Ook kunt u de website 
www.zilverenkruis.nl bezoeken. 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Kieslijsten 
De voorzitter van het Centraal stembureau voor de 
verkiezing van de 'leden van de raad van de gemeente 
maakt bekend dat op woensdag 25 januari 2006 om . 
10.00 uur, in een openbare zitting in de voormalige 
B&W-kamer, de nummering van de ingeleverde lijsten 
van kandidaten en de beslissing over de geldigheid 
van de lijstencombinaties voor de op dinsdag 7 maart 
2006 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente zal plaatshebben. 

Gemeente Zandvoort 

De lijsten van kandidaten met vermelding van de 
daaraan toegekende nummers worden voor eenieder 
ter inzage gelegd bij Bureau verkiezingen, Swaluë-
straat 2, vanaf donderdag 26 januari 2006. ' 

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten 
De voorzitter van het hGofdstembureau voor de op 
dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge 
artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau op 
donderdag 26 januari 2006 om 16.00 uur, in de voor
malige B&W-kamer, in een openbare zitting zal 
beslissen over 
- de geldigheid van de ingeleverde kandidaten-

lijsten; . 
- het handhaven van de daarop voorkomende kandi

daten; , 
- het handhaven van de daarboven geplaatste aan

duiding van een politieke groepering. 

Bestemmingspl~nnen 

Voorinspraak Nota van Uitgangspunten voor 
het bestemmingsplan "Strand en Duin" 
In het kader van het project ':tI.ctualisering bestem
mingsplannenbestand gemeente Zandvoort" is de 
gemeente Zandvoort gestart met het actualiseren 
van het bestemmingsplan "Natuur- en recreatie
gebieden': Het huidige bestemmingsplan "Natuur
en recreatiegebieden" is st~rk verouderd en is 
daarom toe aan vernieuwing. Het bestemmingsplan 
zal worden aangepast aan het nieuwe Europese, 
rijks- , provinciale en gemeentelijke beleid. Daar
naast zullen de voorschriften voor o.a. de strand
paviljoens, de strandhuisjes: de natuwgebieden, 
de kampeerterreinen, de volkstuilltjes, de Golfclub 
en het Kostverlorenpark worden geactualiseerd. 

Plangebied 
Het nieuwe bestemmingsplan zal "Strand en Duin" 
gaan heten. Het gebied omvat de duinen, de water
kering, het strand en het aangrenzende deel van de 
Noordzee, oftewel het buitengebied van de gemeente 
Zandvoort. 

Enkele uitgangspunten: 

Strandpaviljoens - Bebouwd oppervlak: 
Hei maximaal bebouwde oppervlak per paviljoen 
is vastgesteld op 15% van het besterrimingsvlak 
(het gehuurde perceel) met een maximum van 
500 m2. De bebouwing dient te worden opgericht 
binnen het op de plankaart aan te geven bouwvlak. 
Gelet op het huidige bestemmingsplan (450 m3) 

is dit een aanzienlijke verruiming voor de strand
pachters. 

Strandpaviljoens - Gebruik: 
De huidige functie van strandpaviljoens wordt gehand
haafd (bedrijfsmatig verstrekken van etenswaren/ 
dranken, verhuur van ligstoelen en windschermen) en 
uitgebreid met ondergeschikte (strandgerelateerde) 
nevenfuncties, zoals het inrichten van een klein hoekje 
van het paviljoen om zonnebrillen te verkopen. 

Jaarrondpaviljoens: 
In het bestemmingsplan Strand en Duin zullen maxi
maal vier jaarrondpaviljoens worden toegestaan. Deze 
vier locaties zijn reeds aangewezen (Tijn Akersloot, 
Take Five, Maritime, Nautique). Hierbij wordt uitgegaan 
van het feit dat de reeds ingezette proef met jaar
rondpaviljoens zal slagen. Indien de proef mislukt, 
zal het bestemmingsplan slechts seizoensgebonden 
paviljoens toelaten. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 



Klein ·Chemisch Afval 
Inleveren loont de moeite 

In het jaar 2004 
heeft er in het kader 
van e~n afvalstof
fenonderzoek in de 
gemeente Zandvoort 
een bewonersenquê
te plaatsgevonden. 
Hieruit is waar
devolle informatie 
gekomen die wordt 
meegenomen in de 
beleidsbeslissingen 
op het gebied van afvalinzameling. Vanuit 
de gegevens die uit dit onderzoek zijn voort
gekomen zult u de komende tijd per afvalsoort 
worden geïnformeerd over het nut van afval
scheiding en de Zandvoortse inzamelresultaten 
op deze afvalfractie. Het Klein Chemisch Afval 
bijt in de reeks van afvalsoorten het spits af. 

Ruim 50% van de bevolking van Zandvoort levert 
het KCA altijd gescheiden van het restafval in : 
30% doet dit meestal.·Daarnaast weet bijna 
So% van deondervraagde Zandvoorters waar 
men het KCA kan inleveren. 

Hergebruik A' 

Waarom is het nu zo belangrijk dat het KCA 
gescheiden wordt ingeleverd? Het metaal uit 
batterijen en accu's is geschikt voor hergebruik. 
Van het zink worden bijvoorbeeld dakgoten 
gemaakt en van het staal spijkers en staaldraad. 
Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. 
Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt 

ZandvoortN ieuws 

Op basis van uw profiel zijn de volgende berichten gevonden: 

Gem eenteoub l icatie week. 1 2n06 

. opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld voor nieuwe 
. lampen. Van foto-ontwikkelaar en -fixeer is het 
wëiardevolle zilver. weer bruikbaar. Olie wordt 
ten slotte weer a Is bra ndstof ben ut. , 

Verbranden 
Het zogenaamde restafval gaat naar speciale 
verbrandingsovens. De hoge temperatuur 
vernietigt de schadelijke stoffen en reinigings
installaties zuiveren de gassen die daarbij 
vrijkomen. Door een sterke verbetering van de 
verbrandingstechniek kan steeds meer afval op 
die manier onschadelijk worden gemaakt. KCA 
dat niet kan worden gerecycled ofverbrand, 
wordt veilig opgeslagen. 

Klein Chemisch Afval 

U kunt uw klein chemisch afval bij een groot 
aantal winkeliers kwijt waar u deze artikelen 
ook aanschaft. Brengen naar de Remise is 
ook mogelijk. 

Dit kan uitsluitend op woensdagen tussen 
13.00 uur en 15.30 uur. Of u brengt het op 
één van de zes zaterdagen per jaar naar de 
ecocar (in de weken 5,13',22,31,40 en 4S). 

Haltes: 
Dirk van den Broek 9.00 - 10.00 uur 
Vomar 

• Tolweg 
10.10 - 11.00 uur 
11 .10 - 12.00 uur 

· ernemersNieuws 
eel en razendsnel nieuwsaanbod. 
bovendien, want vooraf hebben 

wsgierige Zandvoorters aangege-
welke nieuwscategorieën zij geïn
willen worden. Ze krijgen precies 

die informatie die ze willen. Ook u als 
ondernemer kunt van zandvoort
Nieuws uw eigen nieuwsvoorzien i ng 
maken. Het systeem kent verschillende 
categorieën die voor Zandvoortse 
ondernemers zeer interessant zijn. 

Elke week verzorgt de gemeente een officiE!le gsmeentepublicatie in een huis- aan-huisblad. 
Deze week onder andere met het overzicht van de commissievergaderingen, inclusief de 
agendapunten. 

rkeer & vervoer', 'Ondernemen' en 
risme en economie' zijn daar 

I{wll~oe(le voorbeelden van. Heeft u graag 
g-27o~!~~~qrtö*!~;~~~~~~~dli~~~·I!~~!~~~~!~~::~i"~ennis van de nota leerwerk een eigen informatiestroom? 
~~g~~~s~~~eel:I\~b~ieb~~:re!~~~e~~1 ~ne~eb~I~~~ ~:~i;:~ ~~:~~i~~:~lgdde ~~:~~n:e~i~~:n om dat . WM'-.~,."· U Op via 
te realiseren, dvoortnieuws.nl en u krijgt 

iês dat nieuws wat voor u 
n belang is. Zo hadden uw collega's 

ie wel geabonneerd zijn op de 
ndvoortNieuws eergisteren al het 
kei over 'Zandvoort op zoek naar 
visionaire ondernemer' in hun 

Ie brievenbus. 

tç9J.nl'.t.J::Ç!-.'!.~.t!lJllti'mn!.m::y.~.!.m9.J.tiI;.99.nn...jn.~9.r.t!!!.I.i ~.~i1L~Qlh.U.l2.~j:;tls.!iill 
De commissie Collegezaken bespreekt op II januari de .mogelijkheden die de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan de gemeente en horeca-ondernemers biedt. De commissie geeft een oordeel 
over de intentie de kwaliteitsmeter veilig Uitgaan in Zandvoort in te voeren. 

V""' rrnHtr I"fqrm./je q~.., Z.nd~_rt: ~,,~~!'Y ... ?!.as&.*"i!rt"...-l'J. 
Deze diglb/e "ieuwsb,feI q,e' geme.m:e Z.nd,,,,,Tt {s ~e'spreid " •• , ;.de, ... " die zich keeft •• ~meJd. 
Wilt u deze "/euws/",..f "iet ".,.e' q"tv.~", g. d." " •• ' uw p,qfJelp.gi". qp W ·/Iy.ww ·ItMv?9rro",,~ qm 
u.ftemekh". 

0,8 kilo per inwoner 
In Zandvoort werd in 20°414 ton KCA inge
zameld en daarnaast nog eens 10 ton aan asbest 
en accu's. Dit is al een redelijk goed resultaat, 
echter volgens richtlijnen van het Ministerie 
kan dit beter. Nu wordt er per inwoner van 
Zandvoort ca . o,S'kilo KCA ingezameld. De richt
lijn is 2 kilo per inwoner. Op die manier zou 90% 
van het KCA gescheiden worden ingezameld . 

Help mee om deze richtlijn te behalen en ons 
milieu te sparen door hergebruik. 

, Onderstaande informatie vind u ook terug op 
de Afvalwijzer 2006 of op 
www.zandvoort.nl (Loket> Afval en milieu). 

De Centrale Balie bellen mag natuurlijk ook; 
023 -5740100• 

.Npta voor 

Strand en Duin 

Ter voorbereiding op het nieuwe bestem
mingsplan "Strans en Duin" is een Nota va,n 
Uitgangspunten opgesteld. Het gebied 
omvat de duinen, de waterkering, het strand 
en het aangrenzende deel van de Noordzee, 
oftewel het buitengebied van de gemeente 
Zandvoort. Daarnaast zullen de voorschriften 
voor o.a. de strand paviljoens, de stra ndhuis
jes, de natuurgebieden, de kampeerter
reinen, de volkstuintjes, de Golfclub en het 
Kostverlorenpark worden geactualiseerd. In . 
de gemeentelijke publicatie verderop in deze 
kra nt leest u h ier meer over. 

Collectieve 
zorgverzekering met 

Zilveren Kruis Achmea 
Met ingang van 1 januari 2006 bleeft 'de 
gemeente Zandvoort een collectieve zorg
verzekering afgesloten met Zilveren Kruis 
Achmea. De collectieve zorgverzekering 
is bestemd voor mensen met een inkomen 
tot maximaal 115% van de toepasselijke 
bijstandsnorm per maand inclusief vakantie
toeslag. Hoort u tot de doelgroep? 
Raadpleeg de gemeentelijke publicatie 
verderop in deze krant. 
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Gaat u VOOT een kwaliteitsh,otel met wel1ness
voorzieningen op een toplocatie in Zandvoort? 

. Direct gelegen aan zee en strand. Met een onge
kende natuur op loopafstand. Een bloeiend circuit
park als buurman. Legio sportfaciliteiten onder 
handbereik. Een gezellig centrum voor de deur 
waarvele leuke evenementen plaatsvinden. En 
elk jaar weer prachtige bezoekersaa nta lIen. 

Toplocatie 
Visionaire ondernemers hebben nu een unieke 
gelegenheid om op deze toplocatie hun droom
beeld te realiseren. De gemeente Zandvoort is . 
namelijk op zoek naar een partij die op de 
Zandvoortse Middenboulevard een kwaliteits
hotel met wellnessvoorzieningen wil ont
wikkelen, deeluitmakend van de bestaande 
bebouwde omgeving, die herontwikkeld wordt. 
Het gaat om het gebied aan de zeezijde, 
direct gelegen vóór het centrum van de 
badplaats, slechts op enkele wand'elminuten 
van het station Zandvoort. 

Visie 
U heeft een duurzame visie op het welinesscon
cept en geeft daar op aansprekende wijze invul
ling aan, daarbij rekening houdend met de inter
nationale trends in de vrijetijdseconomie en de 
demografische ontwikkelingen. U ziet kans om 
een aansprekend en onderscheidend aanbod te 
creë-ren, dat nationaal en internationaal bij
draagt aan de reputatie van Zandvoort. 

Hoogwa.ardig . 
Het sleutelwoord is kwaliteit en een hoogwaar
dige aanvulling op de al bestaande Zandvoortse 
voorzieningen. Een koers die de gemeente 
Zandvoort zelf ook volgt bij het ontwikkelen 
van de stedenbouwkundige plannen voor 
de prominente Zandvoortse Middenboulevard. 
De ambities zijn ongekend hoog. De nieuwe 
Middenboulevard zal een vitale kwaliteitsimpuis 
geven aan de beleving van Zandvoort. De heront
wikkelingsplannen voor het gebied zijn inmiddels 

in een vergevorderd stadium. Nu is het de hoog
ste tijd om de deuren open te zettèn voor onder
nemers die met ons mêe willen denken . 
Onderkennen dat het hier gaat om een unieke 
gelegenheid. 

Meer weten? 
Enthousiast, maar eerst nog wat meer weten 
over het project? 

Kijk op www.zandvoort.nl (Actueel> Plannen 
en projecten> Middenboulevard). 

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opne
men met Horwath Consulting. Horwath 
Consuiting inventariseert voor de gemeente de 
geïnteresseerde partijen en is te bereiken via : 

Horwath Consuiting 
Van Hengellaan 2,1217 AS Hilversum 

Tel. 03-5-5489020, 
Fax. 035-5489030 

E-mail: hoogendoorn@horwath.nf; 
va nbruggen@horwath.nl 

Donderdag 26 ja!,uaTi 
WijkspreekuUT 
Nieuw NooTd 
Op donderdag 26 januari start de gemeente, 
bij wijze van· proef, met een wijkspreekuur in 
de wijk Nieuw Noord in het gebouw van AKZA. 

Het spreekuur is van 19.00 uur tot 20.00. uur. 
Wijkbewoners hoeven geen afspraak te maken 
voor het wijkgesprek met de wijkgebonden 
medewerker. U leest er meer over in de gemeen
telijke publicatie verderop in deze krant. 

Winnende 
keTstboomloten 

De kerstboom inzameling heeft woensdag 
11 januari 1480 bomen opgeleverd. De win
nende lotnummers vindt u in de gemeen
telijke publicatie verderop in deze krant. 



ZANDVOORTSE 
COURANT ' " . 

Makelaars O.G. 

- CENSEI .. I 
van LINGEN 

Een groot aantal genodigden 
was naar Holland Casino 
Zandvoort gekomen om de uit
slag mee te maken. Meer dan 
vierhonderd Zandvoorters had
den gereageerd op de oproe
pen in deze krant. Zandvoortse 
Courant uitgever Peter Kok 
praatte de avond aan elkaar en 
memoreerde dat een twaalftal 
kandidaten door de Zandvoortse 
bevolking waren genomineerd. 
Ook wist hij te melden dat de 
uitslag tot op het laatste 
moment nog alle kanten uit 
kon. Ieder van de kandidaten 

NIEUW SERENGETI 

ZONNEBRILLEN 

OOK OP STERKTE! 
Kerkstraat 34-36 

2042 JC Zandvoort 
Tel. 023 - 5712466 

met zijn strandkar door 
het dorp kunnen maken 

had zijn of haar sporen in de 
Zancjvoortse samenleving ver
diend en werden nu door Kok 
naar voren gehaald om de 
motivatie voor de nominaties 
te vernemen, voorgelezen door 
juryvoorzitter Eg Poster. 

Schilderij 
Nadat Kok de juryleden, Nel 
Kerkman, Trudy van Toornburg, 
Ype Brune en Willem van der 
Werff had bedankt voor hun 
werk was het tijd om de 
Zandvoorter van het jaar 2005 
bekend te maken. De eer was 
aan Poster om de envelop 
open te maken en aan de toe
schouwers te laten zien dat de 
titel naar Victor Bol ging. Hij 

verdiende een mooie beker en 
een schilderij van cartoonist 
Hans van Pelt, dat hij als kun
stenaar hogelijk waardeerde. 

Strandactief 
Bol werd geroemd om zijn 
werk voor de strandrolstoelen 
en de naam Zandvoort die 
door Strandactief inmiddels 
·steeds meer bekend is gewor
den. Bol doet veel voor zieke en 
minder valide kinderen en 
werkt samen met een organi
satie die terminale kinderen 
begeleid . In zijn dankwoord 
haalde hij dat soort zaken voor 
het voetUcht en dankte ·vooral 
de Zandvoortse middensta~d 
die hem regelmatig sponsoren 
als hij weer een project 
wil starten, zoals onlangs 
het ijspegelhangen tijdens de 
nieuwjaarsduik. 

Ook de andere kandidaten waren trots dat zij tot 

de 12 genomineerden behoorden. 

Vrijwilligers 
Bol was uitermate verbaasd 
dat hij was uitverkoren: "Ik was 
er helemaal niet mee bezig, 
ook vandaag niet. Mijn kinde
ren hadden mij er aan helpen 
herinneren want ik was het 
even vergeten en dan sta ik nu 
hier met de prijs en de titel. Ik 
had zeker mijn eigenvoorkeur 
maar toch ben ik het dan uit
eindelijk geworden. Ik heb ech
ter deze titel niet alleen ver
diend. Ook ikkan niet zonder 
vrijwilligers en dank ze bij 
dezen dan ook. Ook zij delen 
hierin ." 

Gemeente 
Peter Kok had aan het einde 
van zijn speech nog een mede-

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

Automobielen Zandvoort 

MuPlitncksttaat48 · 0U-S730S19 

www.trade-ard.nl 

deling. Hij wil dit jaar weer een 
verkiezing houden. Omdat de 
gemeente afgelopen jaar geen 
vrijwilliger van het jaar had 
gekozen, hadden zij contact met 
hem opgenomen en gevraagd 
of zij, samen met de organisa
tie van de Zandvoortse Courant, 
mee kunnen doen. Een vraag 
'die Kok van harte met ja be
antwoordde. Dit jaar dus weer, 
op een grotere schaa I, een 
Zandvoorter van het jaar! 

info~atiecentTUrn 

Onlangs is Nieuw Unicum 
door het Nationaal MS Fonds 
gecertificeerd als MS behan
del - en informatiecentrum 
en is tevens in Nieuw Unicum 
het MS Informatiecentrum 
geopend. Nieuw Unicum is 
de eerste zorginstelling dat 
deze status heeft gekregen. 

Andere zorginstellingen met 
certificaat zijn alleen maar 
ziekenhuizen. Nieuw Unicum 
richt zich op het begeleiden 
en behandelen van mensen 
met Multiple Sclerose (MS). 
Van mensen met MS die in een 
zorginstelling wonen, woont 
circa 45% in Nieuw Unicum. 

Er is weliswaar veel over 
bekend, maar deze informa
tie valt in stukken uiteen. 
Voor patiënten en familie is 
het een ware zoektocht naar 
informatie op allerlei terrei
nen. Met het MS informatie
centrum brengt Nieuw 
Unicum hier verbetering in. 

Patiënten, hun familie en pro
fessionele hulpverleners kun
nen bij het informatiecentrum 
terecht voor informatie over de 
iiekte en over behandelmoge
lijkheden bij Nieuw Unicum. 
Het informatiecentrum is 
op maandag en donderdag 
geopend van 13.3° uur tot 
16.00 uur en is telefonisch te 

MS. is een ziekte die zich in • bereiken op telefoonnummer 
velerlei vormen manifesteert. 023-5761169. 



PLUSPUNT ZANDVOORT 
Locatie Noord 
Flemlngstraat 180 
2041 VP Zandvoort p 

Tel: 023 571 7113 . Tel: 023 571 73 73 
~ww.aktiviteiténcentrum.nl • www.welzljn·ouderen-zvt.nl 
Info@aktiviteltencentrum.nl· info@welzljn·oudêren·zvt.nl 

Cursu~-sen ~'* ::~ 
De volgende cursussen starten op de volg~nde data. 
31 jan Internet & e-mail (vervolg) 
31 jan Fitt 4 all (yoga) 

OpvC?E~en is leuk "% 

Het opWbeden van kin n is leuk) m ,ms ook 
moeilijK. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan 
steun of advies. Daarom een korte cursus overopvoe
den, De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen , 
tussen 4 en 8 jaar en bt:staat uit 2 bijeenkomsten, 
27 jan ~"1O febr iffi .• 

~0 

Striptekenen voor kinderen ,. 
Woensdag 2S januari van 15.00 -16.30 start deze 
leuke cursus weer waar kinderen onder leiding 
van een echte striptekèn:aar alle technieken krijgen 
ad rd:om eep Runnen ma'~li:fï ?i 

u op want er jnnog plaat:Sfe'ff·vdj. 

Chat met Pluspunt op MSN 
Vanaffebruari kunnen kinderen een aantal keer per 
week ten met dê . " erwerkers luspunt. 
Heb' en, wil je rmatje b . iteiten 
ofh nieuwe jd danonli 
Je kunt ons toevoegeT) met dit mailadres: 
pluspuntkidz@hotmail.com 
We zi ' dinsdag en vrijdag na drie uur en woensdag 

op de chat aSI~wezig 

Peute~ in Bewegi" 
Een leuke veelzijdige cursus, van 10 bijeenkomsten op 
vrijdagochtend, waarin je nieuwe ideeën'opdoetom 
gezellig samen met je peuter te spelen. 
Meer ~nfo: bel of mail n!~! Pluspunt 

",jt !Ir "WiP 'l~@ 
De ouderenadviseur 
Hier kunt 11 terecht voor(gratis)onafuankelijkAdvies 
~n Informatie. Een afspraak maken is niet nodig 
De spreekuren worden gegeven bij. 
Loket.~andvoort: 
Loui~TI)lvidsstraat 17 
maa "dag tot en met vn ag van 9.00 -1Î:30"tJU r 
Pluspunt: Flemingstraat 1801 te1:5717113 ~. 
donderdag van 13-30 - 14.30 uur 
De Bibliotheek; (expositieruimte) 
woenj,9,agvan 10.30 - p;3~uur 

HP 
Het inlboppunt 
Woensdag 8 februari 10.30 uur 
Mevrouw Lyde de Graaf vertelt over het Loket 
Zandvoort: welke informatie, advies en hulp er gebo-
den dt." 

Wonen' Plus 
Wist u dat WönenPlusdl1dérdeel is van PlusPuht? 
Wij zijn er voor iedereen met een handicap of 
Chronische ziekte en de)5+ ers van Zandvoort. 

,je 
' 6d,aarsklaarfR~keh? Oe ka Icure 

aan huis? Klusjes die u zelf niet meer kunt doen? 
Wij zoeken een antwoord op iedere vraag, samen 
met vrijwilligers Of -tegen aantrekkelijke tarieven
met professionals. 

tlel vüf'meer info'rm ~ 220 (ma-d 
en 12.00 uur) of Mail: wonenpluszandvoort.nl 
Kijk ook eens op www.wonenpluszandvoort.nl 

RADIO + TV 

radio & internet 
FM 106.9-KnbeI104.5 

Zondag 
08,00 Countrytrack (H) 
10,00 ZFM Jazz 
12,00 Muziekboulevard 
14,00 Zondag in 

Kennermerland 
l].OO Eurobreakdown 
19,00 ZFM Klassiek 
21,00 Tepp, Zeppi 

Maandag 
19,00 ZFM·Jazz (H) 
21,00 Vrijdagavond Café (H) 
23,00 Eb & Vloed 

Dinsdag 
18,00 Country track 
20.00 Zandvoort op 

Zaterdag 
of Gemeenteraadvergaderi ng 
23-00 Eb & Vloed 

Woensdag 
18.00 Tracks & Facts 
21.00 Tepp Zeppi' 
23,00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18,00 Goedemorgen 

Za ndvoort (H) 
20,00 BREED 
22,00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 
1].00 Je weekend in met ZFM 
19,90 Vrijdagavond Café 
21,00 Sea IT 

Zaterdag 
08,00 Toebak Leeft? 
10.00 Goedemorgen 

Zandvoort 
12,00 Muziekboulevard 

- 12,00 EMM Magazine 
(laatste zaterdag vld maand) 
14,00 Zandvoort op Zaterdag 
qoo The Groove Empi're 
19,00 Club ZFM 
21,00 BREED (H) 
23-00 Night Walk 

106,9 (ether) & 104,5 (kabel) 

Dutch (oast Radio 
* 

h (aast RadiO'i w internet radio station 24 uur per dag 
agen per week. .' 

, k. A W 

ot ae nacht heen 

Om de week op woensdagavond van 20,00 tot 22.00 uur 
''Het Praethuys', lIve·uitzendingen vanuit "Het Wapen val1 
Zandvoort", www.dutchcoastradio.nl 

I~TV N-H 
I~A I) I () + TV N () () R I)-H () LlAN I) 

RTV-NH is de publieke regional.e omroep voor de provincie 
Noord Holland, Radio Noord-Holland is bovendien de officiële 
rampenzender van de provincie, Frequentie: FM 87,9 (ether) 

. of FM 93,3 (kabel), Zie voor programmering: www.rtvnh.nl , 

• • • • • • • • • • • • • • 
De gekste film aller tijden! 

Bonnie en haar moeder 
. Lis houden van olifanten, 

Lis is wel een lieve maar 
geen gewone moeder, 
Soms is z:e heel druk en 

vrolijk, en dan weer heel 
somber. Bonnie's vriend
je Tom heeft een hele
boel broertjes en zusjes 
en eigenlijk wil Bonnie 
ook graag een broertje. 
Maar dat vindt haar 
moeder niet zo'n goed 
idee. 
Baby's krijg je niet 
zomaar,dan kunje beter 
een huisdier nemen, 
vindt Lis, Om Bonnie te 
verrassen neemt Lis op 
een dag een olifant mee 
naar huis, 

Synopsis:A-Film 

• • • • • • • • • • • • • • 

Filmprogramma 
26 januari t/m 1 februari 

Do/Vr/Za/Ma/Di/Wo 
13.30 

~~ 
chicken 

linie 

Do/Vr/Zil/Ma/Di/Wo 
15.30 · 

. Knetter 
Carice van Houten 
Daan Schuurmans 

Do/Vr/Za/Ma/Di 
20.00 

KlNG 
KONO 

THE 
C 'HRONICLES 

.OF 

NARNlA 

Woensdag 
19.30 

Les Pouppees 
Russes 
o 



Portretten uit 
Zandvoortse Legaten 
In het Zandvoorts Museum is tot en met zondag 5 februari 2006 

de indrukwekkende expositie "Portretten uit Zandvoortse 
Legaten" te zien. Legaten staat in de Van Dale beschreven 
als: "testamentaire beschikking waarbij de erflater aan 
een persoon bepaalde goederen nalaat". De portretten, zowel 
schilderijen als foto's, zijn allemaal schenkingen die het 
Zandvoorts Museum in de loop der jaren heeft mogen ont
vangen en waarvan het grootste gedeelte in het dep_ot stond 
opgeslagen. Het werd tijd om deze rijke erfenis voor het 
museum tentoon te stellen. 

Door 
Stephanie Vork 

'Vissers~rouw voor venster' uit 1884. Gemaakt door Therese van Duyl Schwartze 

In totaal hangen er 38 portret
ten in de expositieruimte, allen 
inclusief naam en bijnaam. 
Als echte Zandvoorter moet u 
dus zeker even een kijkje gaan 
nemen, misschien hangt er 
wel een familielid van u bij die 
een eeuw geleden leefde. 
Het is opvallend dat duidelijk 
aa n de gezichten af te lezen 
valt dat Zandvoort een vissers
dorp is. Dit komt door de 
karakteristieke koppen van de 
vertoonde portretten. Stuk voor 
stu k hebben zij een stu u rse 
blik. Als u alvast een indruk wilt 
krijgen, dan kunt u naar de site 
van het museum gaan 
(www.zand~oortsmuseum.nl) . 

Op deze site is een digitaal boek 

te vinden waarin een aantal 
portretten staan die in het 
museum zelf tentoon worden 
tentoongesteld. Fél m i I ieleden 
van Jan Snijder, Cornelia 
Molenaar,Jannetje Bol,Jan Bos, 
Aaltje Kemp, Wi llem de Roode, 
Jobje Zwemmer-Koper,'ofvan 
"de Mandenmaker", "de 
Zeebeer", "Kousie" of"De Bul", 
maar natuurlijk ook all e 
andere belangstellenden, slaat 
u deze expositie in het 
Zandvoorts Museum niet over. 

Het museum is geopend van 
woensdag- tot en met zondag
middag van '3-00 uur tot '7.00 
uur en bevindt zich op de 
Swaluëstraat ,. 

Overzicht van de tentoonstelling 

Zandvoortse Courant· nummer 4 • 26 januari 2006 

-

Ook in 1952 spoelde ,traan~~sen a,~! b? 

Enige tijd terug baarde het aanspoelen van een maanvis 
op het strand in de media opzien. Het was wat deze 
vissoort betreft echter geen primeur voor Zandvoort. In de 
Zandvoortse Courànt en het Zandvoorts Nieu"s~lad van 
eind november/begin december 1952 we r'èlla I verslag 
gedaan van het aanspoelen van maa,nvissen. Hieronder 
volgfhet verhaal uit het Zandvoorts Nieuwsblad van 
vrijdag 5 decemben952 dat destijds enkele dagen voor 
Sinterklaas 'talk of the town' was in Zandvo~~t. 

Maanvis aange~poeld ' 
/'N'::loat vorige w'éek zondag 
op het strand reeds enkele, 
nog levende, maápvissen van 
pl.m.4 pond waren aange
spoeld, ontdekten wande
laars in de loop van zaterdag 
een monsterachtig grote vis 
op de eerste bankdie,.waarbij 
uit de bek nog bloed tevoor
schijn kwam, nog slechts kort 
dood kon zijn. Het dier had 
een lengte van 1.90 meter, op 
rug en buik een enorm grote 
vin en met deze uitgestrekte 
vinnen een breedte van bijna 
anderhalve meter. 
De huid, grijsachtig van kleur, 
voelde steenachtig aan en 
geleek het meest op een ol i
fantenhuid. Het dier had een 
zéér kleine bek, grote ogen, 
geleek aan de achterzijde op 
een schildpad. 'T~rwijl het 
geheel een ovaal-ronde vorm 

, had. Het gewicht stelde men 
vast op ongeveer 700 pond. 
Devishandelaar P. Paap, bond 
het gevaa rte ac~ter zijn 

vf!chtauto en sleepte het over 
de sneeuw naar zijn woning. 
Experts stelden hier vast, dat 
men te doen had met de zgn. 
maan- of zonnevis, een oneet
bàre vissoort, die in de 
Zuidelijke gebieden: waar dit 
dier thuis hoort, met de har
poen gevangen wordt, omdat 
het vlees bijzonder traan
houdend is en verhandeld kan 
worden, Het is volgens kenners 
een raadsel, hoe dit dier zover 
van huis is afgedwaald, daar 
het een bewoner van tropische 
zeeën is. Men veronderstelt 
evenwel, dat de koude van het 
water een ' einde heeft 
gemaakt aan het leven van het 
dier. Artis werd gebeld, doch 
daar had men er geen interesse 
meer voor, daar het dier reeds 
dood was. Men adviseerde 
evenwel, zich in verbinding te 
stellen met het Rijksbiologisch 
instituut te Leiden. Wanneer 
ook daar geen belangstelling 
qe.ataat voor deze va ngst. 

zal het gevaarte ain een vis
meelfabriek worden ver
kocht", aldus het verslag in 
het ZandvGorts Nieuwsblad. ;I; .. 

In de Zandvoortse Courant 
' van dinsdag 9 de€~mber '952 
werd gemeld dat de maanvis 
door het Zoologisch Instituut 

historisch Muse 
in Leiden gezegd. In de afge
lopen weken spoelden in 
onder meer Zand oort en op 

nd en Ter g o.ok3 
ens vis

s!:ÎnGonservator n Dijen 
van Naturalls spoelen normaal 
gesproken slecf},ts een of 
twee maanvis 
Nede~landaa 
die donderdag 
het strand bij andvoort 
strandde, leefde nog. Het dier 
is echter overleden en wordt 
donderdag vOQ erzo~ 
naar Naturalis ht, 



Voor alle ZandvoortPas houders de 

~~-
26 januari t/m 1 februari 

Boeren Achterham 
200 gram €2,00 

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

VA1I11DAm 
MODE & ACCESSOIRES 

10% korting voor pashouders 
op nieuwe collectie 

q-.e.trS:~~ JEANS 

ZA s 
G.RlEKSE SPECIALlTElTEN 

, . 

'Dr. J.Çj.'Jvfe.zgerstraat32 'Ter: 5715084 
www.petrl1sp[aiáspi{{ows.nf 

~~ 
HON<i KON<i 
Welkomsdrankje 

alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders 

'J 

l3il3i 
~~ 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie. 
m.u.v.afgeprijsde artikelen 
Kerkstraat 1 a Tel. 023 571 44 10 

D~.~SC:I~<>THEEK ~~~~voort-
• Pashouders 

C ., bij 1 con~urnptie 

ZANDVOORT 1 gratis 
Halteslraal20 • Iel. 023 · 571 40 95 'SHOOTER! 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

~1~1.~~ 44> Tt·!!:. :sr;; 'ni "f4> ' 
~"l4""·J~~'attr(~'e~ard}~,.nY 

BroOdje Shoarma €3,SO 
Turkse pizza €2,SO 

Alle Italiaanse pizza's f6.-

MWb 
Hatte.stfaat !la - Tel. 013 511 .... 63 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.. . . 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel. 023 572 00 42 

www.bloemenaanzee.nl 

di DIEllENSPEC/iiALZAAK 

Op vertoon van uw 
Zandvoort Pas 10% korting • 

Dobey Zandvoort · Grote krocht 28 
2042 LX Zandvoort· 023·57193 

* korting geld niet op aanbiedingen 

t/rn za van 9 .00 tot 18.00 uur 
Zo van 12.00 tot 17.00 uur 

FOTO MEN NO GORTER ----------------------Analoog en D'g,laal Menno kan hel allemaal 

Voor alle 
Z.V.-Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
,laten ontwikkelen 

en afdrukken. 

Eèn W.W.Camera Gratis. ' 
, . lW_V .. €6~ ;,. 

Grote Krocht 26 · Zandvoort · lel 023 5730600 
maandag ttm zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 



IM.'\ ONNO VAN MIDDELKOOP 

"-"FOTOGRAFIE 

Zandvoo~t en Zandvoorters op een 
bijzondere manier in beeld 

• Webalbum met de laatste foto's • Bedrijvengids 
• Groepsfoto's van vroeger • Evenementen~a lender 

WWW.ZANOVOOIlTiNBEELDJ\~L : ~ 

Vanaf 17 Februari zwangerschapscursus van 
6 weken. Voor pashouders met 10% korting. 

Cathy Tel. 023 57 132 55 
massages .... groepslessen ..... personal coachmg 

Rare Nudie Guru G-Star Jack&Jones 
NoLita Danang Freesoul Only Diesel 
Ed-Hardy Armani Guess DKNY Kejo 

'Opvertoon 
van de 

ZandvoortPas 
OPSCHEPPEN!! 
DOE HET ZELF!! 

SCHEP SNOEP 
50% KORTING 

.. ,filll'fU;m '~''I1IPIfI''frl) ii'J'I. ''!!Un/bHlf/ltt 

z 

~ 

Aanlneozng VOOR 

ee Tong 
350 gRam 
€ 19,50 

Multifocale 
brilleglazen 

v.a. € 175,
per paar 

voor 
Zandvoort 
Pashouders 

contactlenzen,. 
. oogmeting,en 

met de 
modernste 
apparatuur. 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 
Tel. 023 571 43 95 

NORTH SEA PROFESSIONAL , 
lAnOO & PJERctNG 

'*'* ,* '* '* 
Met ZandvoortPas 10% korting 

op kopen en zetten van piercings. 

*'**** Oranjestraat 2 (023) 5733325 website : 
website: www.northseaprofessional.nl 

:J-featfier 
Aanbieding: 
In de maand januari 10%korting op 
dames lingerie en heren ondergoed, 

Kerkstraat 38A 023 573 2650 

Op bezoek bij: 
BIBI fOT shoes' 

Bibi for sIloes, Kerkstr,aat 1 (bovenaan), is een modieuze schoenenzaak met 
een zeer persoonlijke service. AI direct bij binnenkomst valt het warme inte
rieur op en de hartelijke ontvangst. Eigenaren Ben en Ans Alferink staan meest
·al zelf in de zaak. "Persoonlijk contact met de klant is zeer belangrijk voor 
ons", vertelt Ans, "verder willen we graag iets bieden wat een ander niet heeft:' 

Ze besteden dan ook samen vee l tijd 
aan de inkoop en het bezoeken van 
beurzen in o,a, Berl ij n, Dusseldorf en 
Ke ulen, "Zodoende kunnen we sne l 
inspringen op de laatste 'toppers' in 
de markt en kr ijgen we wekelijks 
nieuwe spullen in huis", verte lt Ben, 
"zo hebben we zelfs een aantal 
zomers terug thu is, in de wasmachine, 
witte gympen staan verven, toen de 
kleur mintgroen ineens 'hot' was.," 

Van hun huid ige w interco ll ectie 
springt het merk UKKS er echt uit , 
"Van 15 tot 85jaar. Voor elk wat wi ls", 
vertelt Ans t rots, Service en aandacht 
voor de klant staan erg hoog in het 
vaande l en dat is direct merkbaar als 
Ben en Ans beginnen te vertellen over 
hun zaak en hun achtergrond , Zo is 
Ben begonnen met de bekende 
modezaak Virgin, waar klanten uit de 
wijde omgeving zeer graag over de 
drempel kwamen om hun garderobe 
aan te schaffen of aan te vu llen, "Tj a, 
de sky was toen the limit, Daar ben ik 
begonnen met de verkoop van schoe
nen en laarzen, De stap was dan ook 
snel gemaakt om een eigen schoenen
zaak aan de overkant te beg innen 

genaamd: Ben Alferink shoes, ee n 
begrip in Zandvoort Dat was in 1972," 

Op 1 december 1989 kwam er een 
naamswisse ling naar Bibi for shoes 
en werd het interieur omgebouwd tot 
een haast theaterachtige look met 
spee lse a-symetrische lijnen wa ar 
de klant zich snel t hu is voe lt, Hu n 
belangrijkste doe lgroep zij n de 
tieners, die vaak na een zaterdag 
winke len in Haarlem of Amst erdam 
toch Bib i for shoes weer weten te 
vinden voor de uite indelij ke schoenen 
aankoop, Ook Du itse gasten zoeken 
hier vaak naar ,nieuwe d ingen die 
zij in eigen land (nog) n iet kunnen 
v inde n, Wat ze nog missen in 
Zandvoort? "Een Corti na (vroegere 
damesmodezaak) of een herenmode
zaak waar je zelfs j e pak nog ku nt 
kopen", meent Ben, Het leukste van in 
Zandvoort wonen is volgens hun, dat 
je eigen lijk altijd een vaka nt iegevoel 
hebL.,! 

Bibi fors hoes is geopend van maa n
dag tot en 'met zaterdag van 10,00 
uur tot 18,00 uur en op zondag van 
11.00 uur tot 18,00. uur. 
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B.Z. Journaal 

Vergeet niet uw uitnodiging te sturen! 
Zandvoortse Courant, t.a.v.c. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandv~ort 

U(ZANDVOORTSE 
OURANT 

Boudewijn's Visservice 
Het adres voor al uw visschotels en specialiteiten 

Tegen inlevering van deze advertentie 
5 Haringen voor€ 7,50 

(Zoals U van ons gewend bent VERS VAN HET MES!) 

U vindt ons op de boulevard nabij Holland casino en r 
Op d. moment op het strand (zuid) van Zandvoort '~~,. = 

Zat ... dag on Zondags tel : 023-5730695/ 06-12204845 t-
!!"op.nd www.boudewljnsvlsservlce.nl 

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten. 

Wok prijs: 

Maandag tlm Donderdag 
€ 14,50 p.p .• € 8,75 (kind t/m w jaar) 

Vrijdag tlm Zondag en feestdagen 
€ 16.50 p.p .• € 8,75 (kind t/m 10 jaar) 

Afhalen en à la carte ook mogelijk 

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5114561 
Ingang zijkant (straatje richting station) 

Café Oomstee 

Elke dag geopend van 
16.00 tot 01.00 uur 
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Ook biljarten 
is. mogelijk! 

PEIIMANENT §TRANDPAVIUOEN AAN ZEE 

BOULEVARD PAULUS LOOT. PA"'. 5 ZANDVOORT 

KeuZEMENU 28 JANUARI T/M 10 FEBRUARI € 24,50 

TAKE A TAXI TO TAKE FlVE (023-5n2600) VOOR € 5,00 
WORDT U GEHAALD EN GEBRACHTtI 

NIET NAT WORDEN 
EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER 

ZALMTARTAAR 
MET MAYONAISE VAN POMPOENPITOLIE 

OF 

GEROOKTE CARPACCIO 
MET EEN LICHTE SOJADRESSING 

OF 

VEGETARISCHE SALADE 
MET STUKJES VALESS, MANGO EN NOTEN 

*** 
OSSOBUCO VAN HET KALF 
IN MEDITERRANE TOMATENSAUS 

OF 

BROCHETTE VAN ZWAARDVIS 
OMWIKKELD MET PARMAHAM EN JUS DE VEAU 

OF 

VEGETARISCHE WRAP MET FETA 

*** 
DESSERTKEUZE VAN DE DINERKAART 

in de aanbieding!! 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort Reserveringen: info@hotelplatzer.at 

'-IANDVOORT Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van 
J 't ' 1 P'){!ttve,::.-r ,Ie l'ti e INJt'tH'l€f, 1 dl· 1 Z dtb d .. I 

-,-ü>,i>tttit/_%i?nntlw,,*cnliJ&OI:plült!}! ve e voor e en ln ve e an voor se e rlJven. 



Biertapwedstrijden in Café Ko'per 
Vorige week dinsdag werd er voor de vijfde keer een bier
tapwedstrijd in Café Koper georganiseerd. Samen met zijn 
brouwerij had uitbater Fred Paap zijn vaste gasten uitgenodigd 
om hieraan mee te doen. 

De w innaars Thomas Dete;'man en 80nny Koudijs 

Dat biertappen niet voor ieder
een is weggelegd en ze1fs 
geleerd moet worden bleek uit 
de vele 'foute' biertjes die de 
jury moesten beoordelen. Te 
weinig schuim, teveel schuim, 
glas bovenaan vastgepakt en 
nog veel meer fouten passeer
den de revue. Uiteindelijk gin
gen een tiental 'tappers' naar 
de halve finale. 
In die halve finale moesten de 
kandidaten twee biertjes tap
pen en serveren, één 'fluitje' 
en één 'vaasje'. Het beste werd 
dat door Thomas Determan, 
bij de mannen en door Bonny 
Koudijs bij de dames gedaan. Zij 
kregen beide een fraaie beker 
en mogen zich een jaa r la ng 
'Beste tapper 2006' noemen. 

Dutch (oast Radio biedt verkiezingsservice 
Het Zandvoortse internetradiostation Dutch Coa'st Radio gaat 
de komende weken de Zandvoortse bevolking, en geïnteres
seerden buiten on'Ze gemeentegrenzen, een extra verkiezings
service bieden. 

Op hun website staan vanaf 
afgelopen weekend de kandi
datenlijsten van de politieke 
partijen die komende 7 maart 
deelnemen aan de gemeente
raadsverkiezingen. Tevens zuI
len bij iedere lijst de hoofdpun
ten uit de diverse vermeldt 
worden. U kunt dU5 op uw 
gemak uw keuze' maken als u 
dat nog niet had gedaan . 

Dutch Coast Radio zal tevens zo 
spoedig mogelijk, via een nieu-

we serie live-uitzendingen van
uit 't Lokaal in de Haltestraat, 
aa ndacht aa n de naderende 
verkiezingen gaan verzorgen . 
Wekelijks zal op de donderdag
avond een discussie gevoerd 
worden door plaatselijke 
politici en kandidaatspolitici. 
De uitzendingen beginnen om 
20.00 uur en zullen rond 22.00 

uur eindigen. De presentatie 
is in handen van Jacques 
Jongmans en Joop van Nes jr. 
en publiek wordt van harte 

op de locatie uitgenodigd. 
Particulieren en maatschappe
lijke organisaties die iets 
te melden hebben aan de 
Za ndvoortse pol itiek, ku n nen 
zich opgeven voor een uitno
diging via : 
i nfo@dutchcoastradio.nl. 

De juiste datum van de eerste 
uitzending is nu nog niet te 
geven omdat gewacht moet 
worden op een ADSL aanslui
ting op de locatie. U wordt 
op de hoogte gehouden via 
www.dutchcoastradio.com 
alwaar u ook de diverse kandi
datenlijsten en programma's 
nader kunt bestuderen. 
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Marianne Rebel wint prijs in 
. Albert Heijn wedstrijd 

Plaatselijk kunstenares Marjanne Rebel had meegedaan aan 
een slagzin wedstrijd van grootgrutter Albert Heijn, waarin 
tevens gevraagd werd wat er zou moeten veranderen in het 
lokale filiaal. De prijs, 1 minuut gratis winkelen bij de v .. esti
ging op de Grote krocht, kreeg ze uit handen vanfiliaalmana
ger Gerard Leutscher.Rebel, die enige zenuwachtige trekjes 
vertoonde, was die trekjes totaal kwijt na het startsignaal en 
laadde twee boodschappenwagentjes vol met goederen. 

Eric Koller met Fool Koller 
Na het succesvolle optreden 
van vorig jaar, komt Eric Koiier 
ook dit jaar weer naar het 
theater van Circus Zandvoort. 
'Fooi Koiier' is een jubileum en 
toch ook weer niet. In een twee 
uur durende show neemt 
Koller een greep uit bestaand 
repertoire opnieuw onder de 
loep. Ja n Klaasen, het water
ballet, de bejaarde met het 
looprek, de golver, de bingo ... 
Het zijn de typische weergalo: 
ze Koller-scènes. 

29 Januari om 20.15 uur in het theater van Circus Zandvoort. Er ' 
zijn nog enkele kaarten à €12,oO verkrijgbaar aan de balie van 
Circus Zandvoort, tel. 023-5718686. 



I 
I 

., 

Ontwikkeling Stationsplein 
. (on)gewenst 7 

Burgemeester en Wethouders hebben de Gemeenteraad gevraagd op 

'dinsdag 31 januari a.s. een besluit te nemen over de onttrekking van 

grond aan de openbaarheid Eltz,bacherstraat (voorheen Stationsplein) 

Er komt geen parkeergarage maar 

I ~ 
·,l·!~t~ 
..;..,a~Y. r 

'1 I! 
?.::·~f.,lr.. ._. 

NOORD GEVEL 

! I 

DOORSNEDE A-fJ., 

t.~4~n 
tu i n(llUur 

• Wilt u dat dit gebouw na'ast ons 
monumentale Stationsgebouw komt? 

• Wilt u dat het parkeerprobleem rondom het 
Station en de Zeestraat nog groter wordt? 

• Wilt u dat de gemeente van uw geld een 
storting doet in het parkeerfonds? 

Wilt u dat niet, meldt u dit dan schriftelijk 
bij de gemeente en sluit u aan bij allen 
die hiertegen al jaren protesteren. 

De gemeente verkoopt grond waarvan 

niet vaststaat dat zij de eigenaar is. 

Een vastgoedhandelaar koopt 235m2 

grond vo.or de bouw van snackbar/kios

ken, souterrain en 2 bovenwoningen 

voor €167.500,=. Volgens het bestem

mingsplan moet de vastgoedhandelaar 

16,6 parkeerplaatsen realiseren voor 

dit project. De vastgoedhandelaar 

hoefde echter al zeven parkeerplaatsen 

minder. te realiseren. 

Om onbekende redenen worden de 

overige 9,6 plaatsen afgekocht door 

de gemeente voor het bedrag van 

€ 174.240,= uit belastinggeld,en . . 

Betekent dit dat er ... verlies wordt 

geleden op de verkoop en dat er geen 

parke~rplaatsen komen. 
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Jongeren en hun belgedrag .... 
of toch liever een SMS-je? 

Laatst bleek uit een onderzoek', dat de mobiele telefoon meer 
dan ooit onmisbaar is in het dagelijkse leven van jongeren. De 
leeftijd waarop men in bezit komt van een mobiele telefoon 
daalt en het aantal Short Message Service (SMS) dat verstuurd 
wordt, stijgt. Hoewel bellen en SMS-en goedkoper is geworden, 
betalén we steeds meer aan telefoonrekeningen. 

Het mobieltje hee'ft een grote 
invloed op de samenleving van 
tegenwoordig en doorbreekt 
alledaagse rituelen. Neem nou 
het ochtend ritueel. Was het 
eens: ontbijten, douchen, aan
kleden, tanden poetsen, tegen
woordig is er een handeling 
bijgekomen. 
42% Va n de jongeren va n 13 tot 
19 jaar zegt 's ochtends als eer
ste naar de mobiele telefoon 
te grij pen. Hoe ka n het ook 
a nders i n het d ru k bewogen 
sociale leven van tegenwoor
d ig waa r ieder zich toch in 
staande wil houden. Tweederde 
van alle jongeren is 24 uur per 
dag bereikbaar voor vrienden 
en bekenden en heeft zijn of 
haar mobiele telefoon altijd 
aan staan. 

Uit een eerder onderzoek kwam 
al naar voren dat de overgrote 
meerderheid (97%) va n de 
jongeren tussen de 13 en 
29 jaar 1 of meerdere mobiele 
telefoons bezitten. De komende 

ja ren za I de telefoon een 
opmars maken in de leeftijds
categorie jonger dan 12 jaar. 
Ook blijkt dat meer meisjes 
dan jongens hun eerste 
mobieltje al hebben voor 
ze hun twaalfde verjaardag 
vieren. Onzin? De een zegt van 
wel, de ander heeft er een 
veiliger gevoel bij een kind een 
mobiel mee te geven. 

De totale uitgaven aan mobiel 
bellen en SMS-en onder jonge
ren zijn het afgelopen jaar flink 
gestegen. Slechts 20% van 
de jongeren geeft minder dan 
€1O uit aan bellen en SMS-en . 
De rest dus meer en dat terwijl 
de kosten van voornamelijk 
SMS-en gedaald zijn. Jongeren 
in de leeftijd van 13 tot 19 jaar 
SMS-en veel vaker dan dat ze 
be l len. Vooral vrouwen van 
deze leeftijd doen dat erg vaak, 
28% zegt dat zij maar een vijfde 
van de totale kosten gebruiken 
voor bellen, de andere 80% dus 
voor SMS. 

What'snew 

'functies, wordt de%nieuwste 
collectie van Nok 
fanaten zeer 
L'Amour 
geïns 
modetrends, 
modellen. Deze ers 
zijn bedekt met koffiekJearen 
waarop bloemmotieven zijn 
gegraveerd. Deze bloemmotie
ven kun je ook als 'behang' op 
je display selecteren. 

Het gemiddeld aantal SMS-jes 
dat per maand door jongeren 
verstuurd wordt is ongeveer 
61. Het is gewoon in veel 
gevallen makkelijker iets te' 
SMS-en dan te bellen. Vooral 
op het gebied van liefde en 
flirten biedt SMS grote voo r
delen. Als je iets niet direct 
wilt of durft te zeggen 
bijvoorbeeld. Het is 
toch veel makkelijker 
om te zeggen wat 

je denkt.of voelt zonder direct 
contact te hebben? Ook is SMS 
handig om een afspraak te 
maken of verzetten, je vrien
den online te vragen, of 
gewoon even iets te delen met 
een a nder wat je op tv ziet. 

De mobiele telefoon ..... 
Wat zouden we toch zonder . 

moeten? 

'Switch On onderzoek 

what's hot!? 

aa 
met leer, 
prettig meisjes on 
het bellen 6233 mobiel eén 'musti have-
lange bellers zijn dit item'l Een stijlvolle mobiel met 
zeer fijne toestellenl De Nokia hoge kwaliteit. Deze wordt in 
7360, Nokia 7370 en Nokia het tweede kwartaal ,van 
7380 telefoons maken deel uit .. , 2006 verwacht. Op naar de 
van de' . lIectie die dichtsbij,zijnde winkehvaa 

ze Nokia's 

ECHTSCHEIDING? . 

:;,~ 

In de Zandvoortse Courant 

"%1 

s ik op de 
voort"aan 
lngen". 

Hoe kan dat nou? Is er niet 
een gigantisch grote fout 
gemaakt bij dit q,nderzoek? 
Meestal als ik door. het dorp 
heen loop zie ik stelletjes 
hand in hand de winkels 
afstruinen, of koppeltjes die 
elkaar lief a ijken bij 
het on<irg " ,de zon 
terwijl ze 0 ankje op 
de boulevard . Maar na 
deze korte gedachtegang 
bedacht ik me opeens 
dat er natuurlijk veel niet
Zandvoorters (voornamelijk 
toeristen) juist naar het 
strand van ons geliefde dorp 
komen, om een romantische 
wandeling te %1 en of lek
ker uit et 

,vervoîg~r 
i.n te kruipen ' in 
Nederland): ;;1P 

Nu Zandvoort één van de 
romantiscne plekken op onze 
kleine aarde blijkt te zijn 
. (naar miJn idee d,an) schijnen ' 
de inwoners zelfdat niet te 
beseffen. H 
meiSjes,g'ê 

. plaatsje Gn 
pure liefde, iswaar wij 
mee gezegend zijn. Het strand 
alleen al s~raalt ror;nantiek 
uit en niet te vergeten onze 
prachtige duinen_ Liefde zou 
toch ook door de inwoners 
zelf uitgestraald kunnen 
worden? Maar het tegendeel 
is dus volgens ee?n 'zoge-
naamd' onder,z bleken. 
Ik zal je . ze· f 
er niets van! lIén vast 
relaties stuk zijn gelopen in 
Zandvoort (misschien alleen 
maar goed voor beide partij
en), maar dat 'wij op num
mer één staan is toch heel 
vçeemd. Zelfs Arp?terdam 
staat achter ons! Ik roep de 
Zandvoorters op om minder 
vr~emd te gaan, minder 
?ver geldjlU ~ke,Q 
ên goedmet te com", 
municeren. En wie weet 
staan we volgende jaar op 

·nummer één bij de minste 
echtscheidingen! ' 

e 



Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg56A 
2042 GJ Zandvoort 

Te!.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 

e-mail: info@vanschaikbv.nl 

~ 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR
VERHUUR - BEHEER / 
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN 

Oranjestraat 6a 

In de dorpskern en op 300m van het strand, uit· 
stekend gesitueerd riant 3·k. hoekappartement 
met inpandige garage. Het appartement heeft 
een speelse indeling en een groot besloten terras 
op het westen. Ind.: royale hal; toilet; L·vormige 
living met gashaard en schuifpui naar terras'; 
semi open keuken met inbouwapp.; bijkeuken; 
2 slaapkamers; badkamer met ligbad, douche, 
dubbele wastafel en toilet. Videofoon installatie. 

Vraagprijs € 459.000,. k.k. 
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Passage 3/8 

Op de 2e verd. ligt dit royale 3·k. appartement 
met zonnig balkon. Evt. inpandige garagebox 
ter overname. Ind.: entree; hal met garderobe 
en toilet; woonk. met toegang naar het balkon; 
open keuken; 2 slaapk., waarvan één met aangr. 
badkamer (douche en dubbele wastafel); 
• Balkon (zuid) over de gehele breedte met 

elektrisch zonnescherm 
• Woonoppervlakte 80 m' 
• Servicekosten: € 215 (incI: voorschot stook· 

kosten) 

Vraagprijs € 209.000,. k.k . 

Zandvoortselaan 179 

Aan de rand van Zandvoort, tegenover de 
waterleidingduinen (beschermd duingebied) 
gelegen vrijstaande villa met fraai aangelegde 
21 meter diepe achtertuin. Totale perceels· 
oppervlakte 432 m'. Ind. beg.gr.: hal; toilet; 
keuken V.V. inbouwapparatuur; royale woon· 
kamer met erker aan de voorzijde; open haard 
en openslaande deuren naar achtertuin; Ie et.: 
3 slaapkamers; grèot balkon; badkamer met 
hoekbad, toilet en dubbele wastafel. Vliering 
bereikbaar via vlizotrap. 

Vraagprijs € 570.000,· k.k. 

. -----------------------~ 
BESTEL NU DE ZANDVOORTPAS 

zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedtl 

ZandvoortPas 2006 

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

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

Postcode ............................................................ Telefoon .......... , ........................ . 

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

Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in een 
gesloten envelop, voeg €7,50 (contant) 
toe en geef deze af bij: 
- Bruna Balkenende, Grote Krocht,8 
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat '5 
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 

Betaling PER BANK 
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
ZandvoortseCourant bankrekening nummer 

6'.57.69 .055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld 
daarbij duielijk uw naam en adres. 

Indien u een ZandvoortPas 

bestelt wordt die, tesamen 

met de 'ZandvoortPas Big 

Shopper' boodschappentas, 

binnen 5 we'rkdagen bij u 

thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoed

bon voor een Zandkorrel, kunt 

u op een door u gewenst tijd

stip grati.s een Zandkorrel 

(mini-advertentie) plaatsen. 
~."...,...",_ ,_""0- _______ .... __________ ~ , __ ... _ -- _ -I 

iTEGOEDBON VOOR 1 GRATIS: 
~ I ,ZANDKORREL 
iI. _ ____ ~ __ '-" _ ~ ________ ~ _____ • 

Loket Zandvoort officieel geopend 

De dames en heer van Loket Zandvoort 

Een zorg minder voor wie vragen heeft over wonen, 
welzijn en zorg. Sinds vorige week dinsdag kan 
Zandvoort bogen op een vraagbaak voor jong en 
oud. Welzijnswethouder Tori Kooiman opende onder 
grote belangstelling het kersverse "Loket Zandvoort". 

Door Ton Timmermans 

In zijn openingstoespraak 
onthult welzijnswethou
derTon Kooiman de naam 
van Zandvoorts nieuwste 
service d ie na een paa r 
weken warmdraa ien al zijn 
waarde bewezen heeft: 
"Niet niks wat hier staat." 

Iedereen 
\ 

Een honderdtal inwoners 
wist in die beginperiode 
de weg te vinden naar 
Loket Zandvoort. De vraag
baak zal iedereen,jong en 
oud, antwoord op geven 
op alle vragen over wonen, 
welzij n en zorg. "De vraag 
va n de cl iënt staat cen
traal", laat de wethouder 
weten. 

Kennis 
De korte openingsceremo
nie werd door vele beken
den uit het dorp bezocht. 
Niet alleen mensen van 
maatschappelijke orga
nisaties maar ook plaat
selijke politici namen 
met genoegen kennis van 
Loket Zandvoort met haar 
acht loketmedewerkers. 
Aa n bekend heid onder 
de bevolking wordt hard 
gewerkt; zo is er al een 

. informatief, kleurig vouw
blad gemaakt. 

Groeimodel 
"Een gedenkwaardig mo
ment", kwalificeert de 
wethouder de officiële 

open i ng: "a Is je op weg 
geholpen wilt worden, 
dan is die plek er nu." 
Bewust is gekozen voor 
een zogeheten groeimodel, 
wat zoveel wil zeggen als 
'tijdens de rit waar nodig 
bijsturen'. Besloten is voor 
een proeftijd va n 3 jaa r. 

Huisbezoek 
Met het oplaten van 
felgele ballons is het 
dienstenpunt een feit. 

Van maandag tot en 
met vrijdag is in het 
Gemeenschapshuis, aan 
de Louis Davidsstraat 17, 
Loket Zandvoort 
geopend van og.oo uur 
tot 12-30 uur. . 

Voor degene die niet in 
staat is om het Loket te 
bezoeker) kan een huis 
bezoek geregeld worden: 

tel: 023-574°45°. 



Vijf 

Senioren handhaven eigen zorgverzekering 
'Blijf zitten waar je zit, en verroer je niet.' De meerderheid van 
ouderen blijven bij hun lopende ziektekostenverzekering. 
De internetenquête van Seniorweb wijst uit dat ouderen 
wijzigingen in hun leefgedrag niet altijd op prijs stellen. 

"Gaat u zorgverzekeringen ver
gelijken?". De vraagstelling van 
SeniorWeb is helder en duide
lij k. De grootste internetsite 
voor sen ioren heeft onlangs 
een enquête gehouden onder 
hun lezers en lezeressen. De 
uitkomst laat zien dat de 
meeste ouderen niet van ver
zekeringsvorm en -maatsçhap
pij wensen te veranderen. 

Uitslag 
De uitslag van de interneten
quête geeft een ander plaatje 
dan een waarop de overheid 
had gehoopt: "Nee, ik accepteer 
het aanbod van mijn huidige 
verzekeraar: 46,31%; Jazeker, ik 

wil de beste en voordeligste 
verzekering: 41,98%; Ik weet het 
eerlijk gezegd nog niet: 11,72% 
(Totaal aantal deelnemers: 3235)." 

Wijzigen 
Niet ieder verandering is een 
verbetering. Zo zal menig 
oudere gedacht hebben om 
wel ofniet zijn ziektekosten
polis te wijzigen. Ofwe wil len 
of niet, vanaf begin deze 
maand is iedere Nederlander 
verplicht verzekerd, en wel 
minimaal volgens het basis
pakket. Dat kan niemand zijn 
ontgaan: de zorgverzekeraars 
hebben luidruchtig een en 
ander rond getrompetterd. 

Marktwerking 
Het toverwoord van de huidi
ge regering is 'marktwerking'. 
Het spel van vraag en aanbod, 
zoals bij supermarkten en 
autogarages, zàl óok wel in 
de gezondheidszorg in het 
voordeel van de consument 
uitvallen, zo verwacht de rege
ring. Concurrentie is goed voor 
de consument, luidt de achter
liggende gedachte. Zo ontstaat 
onderlin-ge wedijver tussen de 
verschillende organisaties, wat 
'als vanzelf' een scherpere, en 
daarmee lagere, prijs oplevert. 
En dus moet de zorgvrager, 
aldus de overheid, kunnen 
kiezen tussen verzekeraa rs. 

Reclame 
Met ingang van1 januari 2006 
is de concu rrentie tussen de 
zorgverzekeraars losgebarsten. 
O-nder drul van de overhe id en 
ten koste van de premie worden 
. door de' zorgverzeke~aars gou
den bergen beloofd. Miljoenen 
euro's worden uitgegeven aan 
reclame: een sigaar uit eigen 
doos, dus. En dat allemaal 
zonder dat de mensen waar 
het om draait er ook maar de 
geringste invloed op kunnen 
uitoefenen. 
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door Ton Timmermans 

Buurmeisje Ariadne betrekt 
ouderen bij samenleving. 

"Hallo, ik ben Ariadne, uw nieuwe buurmeisje". De l8-jarige 
schone is vanuit de grote stad op het platteland komen wonen. 
Via het verzamelen van verhalen van oudere mede-inwoners 
wil het meisje snel wegwijs worden in het dorp Helden. 
Tot zover niets bijzonders, ware het niet dat dit 'nieuwe 
buurmeisje' via het computerscherm de huiskamer binnenkomt. 
De l8-jarige schone is alleen bereikbaar via internet. Het meisje 
Ariadne is een ontwerp van de Rotterdamse kunstenares Jeanne 
van Heeswijk. 

Het Limburgs Dagblad over 
haar taak: ": .. op een speelse 
manier een sociaal netwerk 
weven tussen de inwoners van 
de Helden en met name de 
ouderen in die gemeente." Die 
opgave vervult Ariadne door 
verhalen en levenservaringen 
van ouderen te verzamelen en 
door te geven. Via haar website 
www.metariadne.nl koppelt zij 
ieder verhaal aan een bedeltje 
van haar armband. 

Op de site zijn boeiende verte l
lingen en grappige voorvallen 
te lezen die een beeld geven 
van het dorp en zijn omgeving. 
"Het is de bedoeling dat oude
ren via de verha len gelijk
soortige interesses bij elkaar 
ontdekken waaruit verder 
contact kan voortvloeien", 
verduidelijkt de . initiatief
nee_mster. Via het project 
w il men ook ouderen kennis 
laten maken met nieuwe · 
commu nicatiemiddelen. 

Jeanne van Heeswijk is kunste
naar zonder een <;ltelier en is 
koploper in de sociaal georiën- . 
teerde kunst. Zij ontwikkelt, 
vaak in samenwerking met 
lokale overheden, culturele 
modellen voor de pub lieke 
ruimte. Van Heeswijk maakt 
geen beeldende kunst in de 
traditionele zin van het woord. 
Zij is meer geïnteresseerd in 
nieuwe denkbeelden en ideeën 
die ontstaan als mensen met 
elkaar in dialoog gaan. "Zij is 
een excellent regisseur van 
onverwachte ontmoetingen", 
aldus een juryrapport. 

Seniorenraad organ'iseert dialoog politici en burgers 
Politiek Den Haag schudt de kussens flink op. Op het vlak 
van zorg gaat er veel veranderen; vooral de ouderen onder ons 
krijgen daar persoonlijk mee te maken. Een kleine politieke 
aardverschuiving. Hèt moment voor een samenspraak tussen 
lokale politiek en burger, oordeelt de Seniorenraad Zandvoort. 

Het landschap va'rl verant
woordel ijkheden w ijzigt. Zowel 
voor de burger als voor de 
plaatselijke politiek. Partijen 
krijgen ruimte om ze lf te 
beslissen; de gemeente op de 
regisseurstoel en de burger 
wordt zelfverantwoordelijk . 

Vergadering 
Ondermeer op het terrein van 
welzijn adviseert de Senioren
raad gevraagd èn ongevraagd 

het College van Burgemeester 
en Wethouders van Zandvoort. 
Om de vinger aan de pols te 
houden belegt de Senioren 
raad binnenkort een openbare 
vergadering waar belangste l
lenden van geçJachten kunnen 
wisselen met lokale politici. 

Met burgers 
Voorz itter Piet Keur: "Tezamen 
met burgers willen wij graag 
van gedachten wisselen met 

leden van de politieke partij 
en." Onderwerpen die aan bod 
komen zijn ondermeer: 

De invoering Wet 
Maatschappelijke 
ondersteuning 
De Wet Voorz iening 
Geha ndica pten 
Minimabeleid 
Wonen, we lzijn en 
leefomgevi ng. 

Deelnemers 
Deelnemers zijn: wetho uder 
T.Kooiman (welzijn) en afge
vaard igden van politieke 
partijen van Zandvoort, van 

de ouderenbond ANBO 
Zandvoort, van Nieuw Unicum 
en van PluspuntlSWOZ en 

. belangstellenden. 

Iedereen 
Iedereen is welkom bij de 
bijeenkomst op donderdag
middag 9 februari 2006, om 
14.00 uur in de raadszaal van 
het raadhuis, ingang Raadhuis
plein. 

Graag hoort de Seniorenraad 
wie aan de discussie wil deel
nemen: mail tontim@planet.nl 
of tel. 571790l. 

Diabetesvereniging 
Ne der I a n d www.dvn.nl 



Je zou willen 
dat het voor eeuwig zo zou blijven. 

Maar toch 
moet ik afscheid van je nemen. 

Onverwacht ben je van ons heengegaan 
mijn lieve vrouw, onze moeder, 

schoonmoeder en oma . 
Nelly van Duijn - Pie~sma 

* Amsterdam 
3 januari 1921 

Nicolaas Beetslaan 2 
2041 NN Zandvoort 

t Zanqvoort 
22 januari 2006 

C. van Duijn 
Ruud en Tjall ie 
Anneke en Martin 
Rita en M arten 
en kleinkinderen 

Mijn vrouw is overgebracht naar de 
rouwkamer van de Tollenstraat te Zandvoort, 

alwaa~ geen bezoek. ' 

De crematieplechtigheid zal plaatsv inden 
op vrijdag 27 januari in het 
crematorium Westerveld, 
Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis. 
Tijd van samenkomst aldaar om 12.00 uur. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condolyren in één van de ontvangkamers. 

. Geen bezoek aan huis. 

BURGERLIJKE STAND 

14 januari 2006- 20 januari 2006 
Geboren: 
Twan Heinrich Henk, zoon van: Le loux, Matthijs 
Albert en: Tromp, Esther. 
Romi, dochter van : schiereck, Joost Johannes 
Alexa nder en: Hinke, Maria Johanna Regina . 
Overleden: 
Erkendiep, Arnoldus Johannes Antonius, oud 80 jaar. 
Raaij makers, Johannes Petrus, oud 83 jaar. 

~,'\ Mi' 

KERKDIENSTEN :~:'t:;';:":<"~; 
«:: h1. ~ yyy~~~ 

ZON DAG 29 JAN UARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
10.00 uur ds. mr.J.w. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, JLllianaweg 
10.00 uur dS.J.G. Korteweg uit Haa rl em 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan;, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M.A. Smal brugge 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor C. van Polvliet 
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor D. Duijves 

Openingstijden 
Bibliotheek 
. Zandvoort 

Uitvaartcentra: 

Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

\ (tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 

Tel: (023) 584 1682 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. 

af 

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 
heb ik een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten. 

Voor een éénmafige afkoopsom 
van € 2.695,- (prijspei/200SJ wordt mijn begrafenis 

of crematie te zijner tijd verzorgd zoals afgesproken. 
(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw € 3.750,-). 

(~~)GRArIS 0800·0224535 

UITVAARTCENTRUM HAARLEM 
Parklaan 36,2011 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

CD 

.. ., .. ., .......................... . 
• ... uit liefde ... een wonder .. . 
• • VERWONDERING • • • Het is ongeloof lijk maar waar: • • wij zijn opa en oma. 
• • .. Op 2 0 jan ua ri 2006 is geboren 

• een klein wondert j e 
• .. 
• QUINN , • .. 
• ELI HENDRIK • .. 
• • Zoon van onze allerliefste dochter .. simone Bluijs en Ma rk de Boer • .. 
• Broertje van: Roma r de Boer 
: Kleinzoon van: Henk Bluij s en Elly van der Laan : 
• ge Kleinkind van: An nie Grol • 
••••••••••••••••••••••••• 

WATERSTANDEN 

Strandpaviljoen 23 
Tel. 023 571 57 07 

COLOFON 

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

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@ 
za ndvoortsecou rant.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09.30 - 16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acqu isitie: 
Lettyvan den Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 297 83 
Er:na il : letty@ 
zandvoortsecou rant.nl 
advertenties@ 
zandvoortsecou rant.nl 

Bladmanager: 
Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 
Email: g illi s@ 
za ndvoortsecoura nt.n I 

Centra le redactie: 
Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 826 85 
Ema il: j oop@ 
za ndvoortsecou rant.n I 

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

Druk: 
Boesenkooi Krantendruk B:V. 
Castricu mmerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 

Verspreiding: 
Verspreid Net B. V, 
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of 
06 - 12136136 

Uitgever: 
V.o! Zandvoort Press 

Oplage: 
9.250 exemplaren 

Internet 
www zandvoortsecourant nl 

Het gebruik van advertenties en/of,teksten uit deze uitgave is niet 

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 



Rozenobel Àntiek vraagt 
te koop: meubelen, oud 
speelgoed, kri\ tal, porse-

lein, schilderijen, etc. 
Gasthuisplein 6,Z,andvoort . 
Tel. 5731787, ook op zondag. 

Dinsdag gesloten: 

f/ - ~ "" "Te huur: 

Garage! appartement 
j € 450 p.mnd. all in. 
; Sav. Lohmanstraat9. 

Ideaal voor starter. 
. Woonkamer, badk. + slaap

; kamer. NIET ROKEN! 
Geen stellen. 

66-10902074, na 18.00 uur. 

Victor Bol 
Van harte gefeliciteerd 

met je titel 
Za ndvoorter va n 
het Jaa r 2005! 

. / Leida en Klaas Koper 

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp 
1 M iddag in de week. 

Tel. 5736770 

Edwin, Marja, Amber: 
Gefeliciteerd 

met de geboorte 
van Luke. 

We zijn reuze blij met 
. onze kleinzoon en reef je! 

Opa en Oma, 
Robin en Shanti. 

Duizendpoot zoekt werk! 
Tel. 5712604 

Profiteer nu van de Polo Turijn! 

Uw Volkswagen Dealer 

Auto Strijder Zandvoort 
www.autostrijder.nl 

Zandvoort Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 1145 65 

Te huur 
in centrum va n Zandvoort 
etage boven een winkel: 
grote woonkamer met 

balkon, slaapkamer, 
keuken en badkamer. 
€ 800,-- p.mnd. excl. 

tel 06 53 250 629 

Martijn uit Nibbi xwout, 
voor 60% autistisch, zoekt 

ene Timo, 24-26 jr. die 
medische biologi e heeft 

gestudeerd. Tel. nummer is 
bekend bij de redactie, tel. 

5732752. 

gevraagd: 
ervaren huishoudelijke hulp, 

Nederla nds sprekend; 
wonend in Zandvoort. 

Tel. 06-44488336 

--------------------------------------------------------------------------------, 
ZANDKORRELS 
PARTICULIERE 
ZANDKORRELS 5 EURO 
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 EURO 
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 32 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

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

INVULBON 

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

TEVENS DOOR u IN TE VULLEN: 

Uwnaam 

(Bedrijfsnaam) 

Telefoon .......................................................... . 
~----------------------------------------------------- ---------------------------

I 

mbo' 
economie 
techniek 
zorg & welzijn 

V~~~-!or:a:~e~:n° .~~ovaCollege 
~ RtgiOl1tud ().'!leidir&gr.~ C~nrrum 

Roe NOVA eOLI.F.GE MAAKT WERK VAN OPLEIDINGEN 
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.~ . Ram t ' 1;i?J 21 mr . - 20 apr. 
Deze week staat helemaal in het 
teken van samenwerking en com
municatie met de ander. Lastig 
want vaak voel je al aan dat de 
ander iets wil. Daar reageer je 
dan op, terwijl de and.er dat niet 
snapt want die ander heeft nog 
nietS gezegd. Verwarrend!! 

Stier 
21 april- 20 mei 

Je bent nu heel idealistisch, dat 
is geweldig natuurlijk. Maar 
praktische zaken raken daardoor 
snel op de achtergrond en dat 
kan nadelig zijn . Zorg daarom 
dat je allebei in de gaten houdt, 
lieve Stier! 

Tweelingen' 
21 mei - 20 juni 

Opeens heb je geen last meer 
van hoofdpijn of andere kwaaltjes. 
Daar heb je ook geen tijd meer 
voor! Je gaat,romantiek nog leuk 
vinden, net terwijl je dacht dat 
het allemaal niet meer zo hoefde 
en dat voelt goed! 

.. ~ Kreeft 
'te 21juni - 22juli 
Familie geeft je af en toe hoofd
brekens omdat jullie elkaar soms 
echt niefbegrijpen. Als je steeds 
maar probeert om aardigte blijven 
en r:liet zegt wat je echt bedoelt, 
wordt het alleen maar lastiger. 

4Jt Leeuw II~ Boogschutter 
fil~ 23juli - 22 aug. /-f~\ 23 nov. - 21 dec. 

Je bent wat aan het experimen- Een verre liefde-heeft ook zijn 
teren. Je wilt een relatie maar voordelen. Kun je ondertussen je 
ook vrijheid. Hoe ver kun je drukke werk doen. Dat begrijp je 
gaan? Het zit vooral in jezelf en allemaal heel goed, maar het 
heeft vaak met je oude angsten voelt anders! Gelijk heb je! Neem 
te maken. Durf in het diepe te wel de tijd, als het de ware is, is 
springen! Hoe wi lde je anders het dat over een paar maanden 
supergelukkig worden? ook nog wel! 

1tÇf1 Maagd til,,0::- Steenbok 
ÇJ!J1~ 23 aug. - 22 sept. ' ~~) 22 dec. - 20 jan. 

In de tweede helft van de week Als je nu sneller botst met je om-
ziet iedereen a'an je dat je het geving,ofer meer misverstanden 
leuk hebt. Dat kun je dus niet ontstaan dan je lief is, sta dan 

. 'meer verbergen en dat wil je dan even stil. Wat is je doel, wat wil je 
ook niet meer! Tussen alle bedrij- bereiken? Je wilt graag winnen, 
ven door, is het eindelijk tijd voor maar van wie eigenlijk? Misschien 
liefde en vriendschap. wel van jezelf. lieve Steenbok! 

m.-L. Weegschaal ,,(f( Waterman 
~ ~ 23 sept. - 22 okt. ~ 21 jan. - 19 feb. 

Geloof al te mooie financiële Ook al wil je zo graag zelfstandig 
meevallers pas als het geld op je en onafhankelijk blijven,j e ont-
rekening staat. Neem wel de tijd komt er niet aan dat je die andere 
om te genieten van leuke nieuwe erg leuk vindt. Wat zegt je hart, 
vrienden waa rvan die ene je niet je verstand? Helaas is je angst 
vooral nogal ineresseert! Je bent om teleurgesteld te worden vaak 
romantischer aan het worden. groter dan dan je blijdschap. 

_.J$J;; .• Schorpioen 1Dr;,.~ Vissen 
~.,';> 23 okt. - 22 nov: ~<J 20 feb. - 20 mrt. 

Je verwacht veel van je vrienden. Die relatie wordt zeer intens,jullie . 
Deed je altijd al, maar nu in het lijken wel verslaafd aan elkaar! 
bijzo,!der. Soms weet je even niet Daardoorsla jeoptiltals jedenktdat 
waar de grens ligt, is die ene nu de ander zich bedenkt. Eronstaan 
zomaar een maatje of meer? dan snel misverstanden,maargoed-
Spannend, maar ook verwarrend! maken isook weleensfijn,toch? ' 

Kook eens anders Wil jij ook 
deze krant 
bezorgen? wekelijkse kookrubriek 

Vleesreepjes met mosterdaardappeltjes 
Een snel hoofdgerecht voort 2 personen. 

Bereiding: 
Pers·het teentje knoflook uit 
boven een grote ~om. Voeg de 
rozemarijn, peper, zout en het 
vlees toe. Laat dit afgedekt in de 
koelkast een half uur intrekken. 
Verhit de ?Iie in een braadpan 

en bak hierin het vlees bruin. 
Voeg de aardappelen toe met de 
slankroom en stoof het geheel 
in ± 10 minuten gaar. Maak het 
gerecht op smaak met peper, 

. zout ende mosterd. Lekker met 
gesmoorde groene kool. 

Ingrediënten: 

1 teentjes k n ofl 00 k 
mespuntje rozemarijn 

snufje zout 
snufje peper 

200 gr. va rkensvleesreepjes 
1 etl. olijfolie 

450 gr. voorgekookte krielaardappelen 
1 dl. slankroom 

1 etl. (grove) mosterd 

Voor InformatIe 
of aanmelden, 

Bel 0251 - 67 44 33 
of mail naar 

·info@zandvoortsecourant.nl 

692 

7 1 3 8 6 2 
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oe even 
stoer doen naar andere man
nen. Katten i n hun buurt is 
geen succes, want daar gaan 
ze achteraan. Z~ zijn kinde
ren gewend en dat vînden ze 
eigenlijk ook wel gezellig. 
want hoe meer aandacht hoe Dierentehuis 
beter. Ket zijn twee echte 
kn~ffelkonten, qie er maar 
g€ln genoeg van krilg;en. Met 
ziJn tweeën kunne~ 'ze ook 16.00 uur. Tel. 571 

,;:;,::: 

Of kijk opWww.dierentehuiskennmerlan 

P .. '~~r rl]SVraag bij Boudewijn's Visservice I"'Qi 
Wat is de bijnaam van een 

Zeeduivel? 
Beantwoord deze prijsvraag en 
win een heerl ij ke verrass ing 
die wij op dit moment niet 
verklappen. Dit kan tot en met 
30 januari 2006. Het beste en 
juist omschreven antwoord 
maakt de meeste kans op de 
prijs. • 

Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden . 
Stuur uw antwoord per email naar: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl of bel 5730695 

9 8 

4 9 

1 2 

2 7 

4 

8 9 

4 7 6 1 9 

2 6 4 7 

1 8 5 2 6 
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Wellicht A,GP in Zandvoort in oktober 
Circuit Park Zandvoort is druk doende om de A1GP naar de 
Zandvoortse racepiste te halen. Indien een race van deze nieu
we klasse aan Zandvoort wordt toegekend, zal deze medio okto
ber verreden worden. 

Woordvoerder Dirk Buwalda 
houdt nog een slag om de 
ar [Tl: "We zijn in onderhande
ling met de organisatie van de 

HANDBAL 

Jas Verstappen in de Nederlandse bolide 

A1GP. De serie wedstrijden 
begint pas in september en 
eindigt in april. De kalender is 
naar verwachting pas eind mei 

klaar. We hebben dus nogeven • 
de tijd." 

De A1GP bolide is een open 
Grand Prix raceauto die door 
landenteams wordt gereden. 
Voor Nederla nd rijdt Jos 
Verstappen de auto en is 
Jeroen Bleekemolen de reser
ve coureur. De auto heeft een 
3400ccV6 motor met een ver
mogen van circa·550 pk. Al le 
auto's zijn gelijk en elektroni
sche hulpmiddelen · zoals 
' Iaunch control' en 'traction 
control' zijn niet toegestaan. Er 
wordt dus veel van het talent 
en de ervaring van de coureur 
gevraagd. Op dit moment 
staat Nederland op een 8e 
plaats van de25 deelnemenqe 
landen. 

Zware nederlaag ,handbaldames ZSC 
Het eerste dameshandbal
team van ZSC heeft ook in de 
thuiswedstrijd tegen de reserves 
van het Hoofddorpse Lotus met 
een zware nederlaag genoe
gen moeten nemen. Na voor
al een desastreuze tweede 
helft bedroeg het verschil tus
sen beide teams na het eind
signaal vijftien punten, 13-28. 

Het begin van de wédstrijd was 
helemaal voor de thuisclub, 
want na 10 minuten stond er 
een 4-1 voorsprong op het 
bord. Een stand die het spel-

beeld op dat moment juist 
weergaf. omdat de Zandvoortse 
dames de Lotus-verdediging 
met regelmaat kansloos liet. 

. Nadat Lotus was ter.ug geko
men tot 4-3 wist Laura Koning 
de voorsprong nog 1lp 5-3 te 
brengen. Hierna werd Lotus 
steeds sterker en was de verde
diging een vrijwel onneembare 
vesting voor de Zandvoortse 
aanvalsters. Lotus verhoogde 
bovendien het tempo, waarop 
de ZSC-defensie geen ant
woord had. Na 5-5 nam Lotus 

het spel volledig in handen en 
I iep uit naa reen 10-14 rust
stand. Tibboel, Daniëls en Lucia 
V.d. Drift zorgden er voor dat de 
schade voor rust 'beperkt' bleef 
In de tweede helft ging Lotus 
steeds beter spelen en kwam 
ZSC er zowel aanvallend als 
verdediging er niet meer aan 
te pas. Lotus bouwde de 10-14 
ruststand met vaak fraai aan
valsspel uit tot 10-27 zonder 
dat de ZSC er ook maar iets 
tegenover kon stellen. Pas in de 
slotfase wisten Daniëls (2X) en 
Tibboel nog tot score te komen. 

Lions heren behalen monsterzege 
Het gaat de heren van basketbalvereniging The Lions dit sei
zoen behoorlijk voor de wind. Op dit moment staan zij op de 
twee plaats op de ranglijst met slechts twee punten minder 
dan koploper Volendam. Afgelopen zaterdag moesten de 
Zandvoorters naar Heemstede waar HOC gastheer was. 

AI vanaf het'begin was het dui- niet verwonderlijk dat Lions bij 
del ijk dat het gehavende HOC rust al met 30 punten voorstond, 
weinig tegen hun gasten kon 30-60. In de tweede helft deden 
uitrichten. Vanaf de eerste de 'Zandvoorters er nog een 
sprongba I was het éénrich- schepje bovenop en werd HOC 
tingsverkeer. Het was dan ook volledig weggespeeld.l)itein-

delijk stond er een score van 
59-136 op het wedstrijdsheet. 
Deze wedstrijd mag als een 
generale repetitie gezien wor
den want komende zaterdag 
komt lijstaanvoerderVolendam 
op bezoek en zal er gewonnen 
moeten worden om eventueel 
promotie naar de 1e klasse af te 
kunnen dwingen. Aanvang wed
strijd : 20-45 uur, locatie: Korver 
Sporthal, Duintjesveldweg. 
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FUTSAL 

Casino Royale in Korverhal 
Op de dag dat Victor Bol van Strandactief in het casino de 
Zandvoorter van het jaar werd, speelde iets later op de avond 
de futsallers van SV Zandvoort hun wedstrijd tegen de 
Heemstedenaren van RCH. Het was net alsof de spelers van SV 
Zandvoort in het casino wàren geweest en de ceremonie van 
de Zandvoorter van het jaar hadden meegemaakt, want het 
fortuin waarmee de Zandvoorters bedeeld werden, was niet 
van de lucht. De Zandvoorters speelden duidelijk beter, maar 
.RCH bleef een gevaarlijke tegenstander. 

Bij SV Zandvoort was de inbreng 
van Bas Lemmens weer eens 
belangrijk omdat hij de mees
te doelpunten voor zijn reke
ning nam. Het was Lemmens 
die de score opende en vlak 
daarna de afstand vergrootte 
met twee doelpunten. Daarna 
leken de a ndere spelers ook 
beter te draaien. Er volgden 
een aantal mooie acties van 
Patrick van der Oort en Stefan 
Smit. Via uitgespeelde kansen 
van Johan van Hespen maar ook 
van Van der Oort en Smit zou
den de Za ndvoorters verder 
kunnen uitlopen, maar de ploeg 
vergat de bal in het doel te 
schoppen. Een blunder van 
keeper Paul Smit die met een 
aanval te lang voorin bleef. werd 
vlak voor het einde van de eerste 
helft de tegentreffer gemaakt. 

Een tikje nerveus begon de 
Zandvoorters aan de tweede 
helft. De hervondèn zichze lf 
echter snel en via een doelpunt 
van Lemmens werd het ye r
schil weer naar twee getild. 

Daarna hielp 'Vrouwe Fortuna' 
Zandvoort een handje. Paul 
Smit pakte een terugspringen
de bal via de paal die via de 
binnenkant van de paal, de zaal 
weer invloog. Ook had Smit het 
geluk dat hij een aantal malen 
spelers van RCH trofvan wie het 
vizier niet op scherp stond. Aan 
de andere kant. had Zandvoort 
hetzelfde probleem. Kansen 
genoeg, alleen het afmaken 
was een kunst apart. Toch wis
ten onze plaatsgenoten via 
een doelpunt van Van der Oort 
op 4-1 te komen. Een mooie 
van Lemmens, die van links ' 
hard inschoot, zorgde voor 5-1. 
Daarna kwam RCH nog terug 
tot 5-2. 

SV Zandvoort deed daar goede 
zaken mee, zodat het in de 
bovenste regionen mee blijft 
doen. De afstand met de andere 
Zandvoortse ploeg, ZSC '04, 
blijft echter groot. De vraag is 
niet wie kampioen wordt in 
deze klasse, maar de vraag is 
alleen wanneer. 

De adverteerders van deze week 
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u 
houden vat:l"aHeá wat in Zandvoort I 
in de krant ya~. ~ize week'zijn (in a 

<i~ 

Aan Zee Vakantiehuizen 
Administratiekantoor 

K.Wiliemse 
Asian Delights 
.f-.uto Strijder 
Auto bed rijf Zandvoort 
Bloemsierkunst " 

Jef & Henk Bluijs 
BoudewUll's Vi 
Bouwvergu 
Càfé Oomsti 
CDA 
Cense en van bngen 
Circus Zandvoo~ 
CNGGroep 
Danz.ee 
Galerie Kunst & Koffie 

Ijzerhandel Za 
Kippetrap 
Lokaal't 

notarissen 
, Van Schaik, makelaar 

Willemse Elektrobi€hniek 
Zandvoort Optiek 
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Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 januari 
en de verdere in week 3 door het college genomen 
besluiten zijn 17 januari vastgesteld. De besluitenlijst is 
in te zien bij de Centrale Balie en op de website. 

Raadsvergadering 
De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 januari. Op de 
agenda staat: 

- Opening en nieuwjaarsrede 
- Loting 
- Ingekomen stukken en mededelingen 
- Vast:;;tellen agenda 
- Spreekrecht burgers 
- Vaststelleri notulen van 13.december 2005 
Hamerstukken: 

- Raadsvoorstel nota Speelvoorzieningen 
- Vaststellen Programma Onderwijshuisvesting 2006 
- Beslissen op aanvraag planschadevergoeding als 

bedoeld in artikel 49 WRO 
- Intrekken en vaststellen diverse verordeningen 
- Hulpverleningsdienst Kennemerland Gemeen-

schappelijke regelingen ' 
- Hulpverleningsdienst Kennemerland 29 begrotings-

wijziging 2005 
- Raadsvoorstel Alternatieve dekking precarioheffing 
- Bereikbaarheid kust/parkeerverwijssysteem 
- Opdracht accountantscontrole 2005 

- Project Middenboulevard, tweede fase 
- Plan van Aanpak erfpacht en gronduitgifte Midden-

boulevard 
- Onttrekking aan openbaarheid deel Eltzbacherstraat 
- Sluiting. 

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De 
entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan 
om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van 
deze krant nog wijzigen. U Vindt de meest recente 
agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn 
tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen 
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. 
De raadsvergadering wordt tussen 20.00 en 22.00 uur live 
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op 
de agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt 
maken, meldt u dit ten minste 48 uur voor de aanvang 
van de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch 
op (023) 574 01 00 en via de website (Bestuur > 
Raadscommissies > Meepraten). Naast deze regel geI
den extra regels. Deze zijn te lezen in het Reglement 
van orde van de gemeenteraad, zoals vastgesteld op 
23 april 2002. Een exemplaar van dit reglement kunt u 
opvragen bij de griffier of raadplegen via de website. 

Actualisatie Gemeentelijk Verkeers· en 
Vervoersplan 2005 
In de vergadering van 13 december 2005 heeft de 
gemeenteraad van Zandvoort de Actualisatie van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2005 vastge
steld. Deze nota treedt in werking op de pUblicatie
datum van 26 januari 2006 en ligt gedurende 4 wèken 
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat 
op de website. De Actualisatie Van het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan 2005 betreft een weergave 
van het gemeentelijk Verkeers- en Vervoersbeleid voor 
de komende jaren en geeft uitgangspunten bij de herin
richting van wegen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Kandidatenlijsten ter inzage 
De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 
dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat 
de heden ingeleverde en door het hoofdstembureau 
onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste onder
steuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in 
artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor eenieder ter inzage 
zijn gelégd bij Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2. 

Geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de ver
kiezing van de leden van de raad van de gemeente 
maakt bekend dat overeenkomstig artikel I 1, lid 1 van 
het Kiesbesluit , heden in het Gemeentehuis ter inzage 
is gelegd het proces-verbaal van de zitting van het 
hoofdstembureau over de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten. 

Vergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- 2006-009Rv, ingekomen 16 januari 2006, Voltastraat 9, 

het gedeeltelijk veranderen/vergroten van het bedrijfs
pand met bedrijfswoning. 

- 2006-010Rv, ingekomen 17 januari 2006, Koninginne
weg 28, het geheel vernieuwen gevelafwerking en 
kozijnen. 

- 2006-011 Lv, ingekomen 16 januari 2006, Zandvoortse
Iaan 24, het vergroten van de woning en het vervan
gen van ramen, kozijnen en dakpannen. 

- 2006-012Lv, ingekomen 17 januari 2006, Heimansstraat/ 
Lorentzstraat, het plaatsen van speelv'oorzieningen. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouw
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter 
inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstijden. 
Deze publicatie betekent niet dat u uw zienswijze 
over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouw
verordening kan worden verleend, kan tegen ons voor
nemen daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. 
Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt 
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden 
gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar 
indienen. 

Vrijstellingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor
nemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen 
voor: 
- het bouwen van twee toiletgebouwen op het perceel 

Zuidlaan 47 te Bentveld (bouwaanvraagnummer: 
2003-116Rv). 

- het gebruik van detailhandel op het perceel hoek 
Swaluëstraat 23 e.v./Prinsenhofstraat te Zandvoort. 

Voormelde bouwaanvragen liggen met ingang 
van 27 januari 2006 gedurende 4 weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens 
de openingstijden. Gedurende de termijn van de 
ter inzage ligging kan eenieder schriftelijk haar/zijn 
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken 
bij het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de 
rechterbovenhoek van uw bJief "zienswijze" te 
vermelden. 

Gemeente Zandvoort 

Kapvergunningen aangevraagd 
- Kostverlorenstraat 96, 1 eikenboom, aanvraag inge

komen 11 januari 2006, boom geeft overlast, wel her-
plantplicht. . 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunning 
ligt bij de Centrale Balie ter inzage (U kunt deze inzien 
tijdens openingstijden). Belanghebbenden kunnen bin
nen een termijn van zes weken na publicatie hun ziens
wijzen schriftelijk kenbaar maken bij het college van dè 
gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort: 
- 2005-188Rv, verzo,nden 16 januari 2006, Kerkstraat 38, 

het plaatsen van een luifel. 
- 2005-119Rv, verzonden 16 januari 2005, Boulevard 

Paulus Loot t.o. nr. 37, het plaatsen van "een standbeeld. 

Bezwaarschriften 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/geno
men 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 indie
nen. 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. Indien het 
een vergunning betreft voor evenementen, vertoningen 
op of aan de weg, het houden van optochten, snuffel
markten, verruiming sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, 
exploitatie of speelautomaten, dient u uw bezwaarschrift 
aan de burgemeester te richten. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking 
van het besluit waartegen het is gericht. In geval van 
spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de recht
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 5740200, 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 donderdagavondopef)stelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d . 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open . tussen 
10.00 - 16.00 uur. 

Collegelid spreken? , 
Een afspraak maken met een collegel id doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst 
naar een vakafdel ing verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is 
de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 én 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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Spannend debat verwacht 

Gemeenteraad besluit· over tweede fase 

Ter tafe l liggen twee belangrijke stukken . Het 
eerste stuk is het raad svoorste I dat gaat over de 
tweede fase van het project. De raadsleden 
wordt gevraagd om te beslissen over het 
starten van de tweede fase, Tevens wordt voor
gesteld om, als invulling van het Garantieplan, 
nu direct al voorzieningen op te tuigen voor 
die bewoners die gedurende de stedenbouw
kundige vernieuwing van de Middenboulevard 
in een noodsituatie komen . Tot slot zullen ' 
de raads leden zich buigen over het voorstel 
om te starten met twee dee lgeb ieden : 
Watertorenplein en omgeving Palace. 

Erfpachtcontracten 
Het tweede stuk dat aan bod komt is het 
,Plán van, aanpak erfpacht en grond uitgifte 
·lY)iddenbQulevard. ln de commissievergadering 
.Raadszaken van 16 januari werd duidelijk dat 
de raad ' niet zonder meer het voorstel van het 
co llege wil ov.ernemen en m'eer voelt voor het 
starten van de onderhande lingen met de 
betrokken bewoners. 

Middenboulevard 

Er lijkt zich op dit moment een politieke 
meerderhe id af te tekene n voor het starten 
van de tweede fase van het Middenbou le
vardproject. Dat beeld kwam naar voren 
tijdens de bespreking van de voorstellen op 
16 januari jl. 
Toch belooft het een spannend debat te 
worden , waarin de partijen zich zo kort voor 
de verkiezingen kunnen onderscheiden door 
hun bijdragen en door 'améndementen op 
het collegevoorstel. Net als bij de commissie
behandeling wordt een volle publieke tribune 
verwacht met vee l insprekers. 

De vergadering start om 20.00 uur en is in de 
raadzaal. Als u de raads leden in de vergadering 
ze lf toe wi lt spreken, me ldt u dit ten m inste 
48 uurvoor de aanvang van de vergadering bij de 
griffier. Dat kan telefonisch op 023 - 5740100 
en via www.zandvoort.nl (onderdeel Bestuur 
> Gemeenteraad > Meepraten). . 

Meer weten?Genoemde stukken zijn te 
vinden o'p www.zandvoort.nl onder Bestuur > 
Gemeenteraad > verg~derstukken. 
Meer stukken en informatie vindt u bij Actueel 
> Projecten en Plannen > Middenboulevard. 

oort officieel van start 

Woensdag 18 januari ging Loket Zandvoort na een 
korte periode van proefdraaien officieelvan start. 
Bij het Loket kunnen jong en oud informatie en 
advies krijgen over voorzieningen, instellingen 
en rege lingen op he~ gebied van wonen, wel-

zijn en zorg. Ook kunt u zich bij het 
loket aanmelden voor een aantal 
voorzieningen en hu lpdiensten. Een 
zorg minder voor wie vragen heeft 
over wonen, we lzijn en zorg en snel 
een antwoord wi l. In het loket wer
ken 'vele instanties samen, waar
door u op één plaats al uw vragen 
kunt stellen. De dienstverlening is 
professioneel, onafha n kelij k en gra
tis! U hoeft geen afspraak te maken. 

Informatie en advies over ... 
Wonen: h u u rwon i ngen, koopwon i ngen, sen ioren
woningen, aanleunwoningen, woningaanpassing, 
klussen aan huis en in tu in etc. 

Zorg: verpleeg,- en verzorgin·gshuizen, dagver
zorging, thuiszorg (ook part iculier), tijdelijk 
verblijf in een woonzorgcentrum, hulpmiddelen, 
vrijwi l lige zorg, personenalarmering, ziekte
kostenverzekering, zorgtoeslag, persoonsge
bonden budget, ind icatiestelling etc. 
Welzijn: Haa rlem Pas, maaltijden aan huis, 
culturele en recreatieve activiteiten, cursussen, 
vervoersmogelijkheden, maatschappelijk werk, 
ondersteuning mantelzorgers, hulp bij de thuis
administratie, schuldhulpverlening, bijzondere 
bijsta nd etc. 

Openingstijden: ma. tJm vrij. g.oo -12-30 uur 
Louis Davidsstraat 17 (Gemeenschapshuis), 
tel : 023 - 5740450, e-mail: loket@zandvoort.nl 



Nieuwe manier van 
samenwèrken in Nieuw Noord 
In de wijk Nieuw Noord begint de gemeente Zandvoort binnen
kort een initiatief voor een nieuwe manier van samenwerken 
met de wijkbewoners. Op don.derdag 26 januari start de 
gemeente, bij wijze van proef, een wijkspreekuur. De buurt
bewoners.ontvangen 'binnenkort leen speciale informatiebrief 
over deie nieuwe voorziening. 

De gemeente organiseert het 
wijkspreekuur één keer per 
maand. Wijkbewoners kunnen 
langskomen en de, wijkgebon
den, medewerkers vertellen 
wat er in de wijk gebeurt . 
Klachten en ideeën voor verbe
teringen kunnen dan bespro
ken worden. De gemeente 
hoopt dat met deze nieuwe 
vorm van samenwerken met 
de bewoners de buurt schoner, 
veiliger en beter ingericht kan 
worden. 
Ton van Heemst, woordvoer
der van' de gemeente: "Het is 
een nieuwe aanpak die de 
gemeente voorstaat . Directer 
contact met de klant en daar
door bovenop de eventuele 
problemen die er in een wijk 
spelen:'Üok kunnen de bewo
ners hun ideeën kwijt over de 
inrichting, waardoor een buurt 
beter bewoonbaar zou kunnen 
worden. Als dit spreekuur aan
slaat in Nieuw Noord kunnen 
er in andere wijken ook dit 
soort spreekuren komen." 

De proef met het w ijkspreek
uur is liet resu ltaat van een 
intern kwa(jteitverbeterings- . 
traject van de gemeente. De 
gemeente wil klantgerichter 
gaan werken en daardoor tot 
betere resultaten komen. Eén 

keer per maand, op donder
dagavond, organiseert de 
gemeente het wijkspreekuur 
Nieuw Noord ,n het gebouw 
van Pluspunt (voorheen AKZA). 
Het spreekuur is '(an 19.00 uur 
tot 20.00 uur. Wijkbewoners 
hoeven geen afspraak te 
maken. Ze kunnen direct de 
medewerker terecht. Dit is een 
ambtenaar die op de hoogte is 
van wat er speelt in de wijk 
en die nauw samenwerkt 
met personen en organisaties 
die werken in de 'wijk, zoals 
bijvoorbeeld wijkagent Theo 
Achten en woningbouwvereni-
ging EMM. . 

Het wijkspreekuur is bedoefd 
als proef. Misschien organi
seert de gemeente in de toe
komst 'in andere wijken ook 
wel dit soort wijkspreekuren. 
Dat hangt afvan de evaluatie 
van de proef. Eerst wil de 
gemeente in Nieuw Noord 
zien wat het wijkspreekuur 
voor de wijkbewoners oplevert. 
Er wordt niet alleen naar de 
resultaten van de bewoners 
gekeken, ook wat het oplevert 
voor de buurt en voor de 
gemeentelijke organisatie. Aan 
het eind van de proefperiode, 
in december, volgt de evalua
tie met de wijkbewoners. 

CARTOON Hans van Pelt j. 

VERGADEREN MET TATES 
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'Minder zi~k van zwemmen' 
Afgelopen week heeft het Europees Parlement in Straatsburg 
over de herziene Zwemwaterrichtlijn kunnen stemmen. De 
nieuwe richtlijn zorgt voor schoner zwemwater aan stranden . 
en in meren in Europa en dus ook in Nederland. Betere infor
matie voor zwemmers en minder bureaucratische rompslomp 
voor de lokale autoriteiten. 

Jules Maaten, lid van de libe
rale fractie in het Europees 
Parlement, is mede-ontwerper 
van de richtlijn: "In Nederland 
houdt dit een daling in van 
naar schatting 100.000 zieke 
zwemmers per jaar. Bijn<l 
35 .000 minder gevallen van 
mëiagdarminfectie. Ook zal de 
zwemmer ter plekke kunnen 
zien wat de huidige zwem
waterkwaliteit is en worden de 
kosten voor de lokale autori
teiten ver laagd . Dit is goed 
nieuws voor zowel badgasten, 
vakantiegangers als bestuur
ders. Bovendien is de nieuwe 
richtlijn beduidend minder 
bureaucratisch dan de oude." 

Zandvoort heeft al de laatste 
2 jaar de Blauwe Vlag mogen 
ontvangen, een bewijs dat, 
onder andere, het zwemwater 
van uitstekende kwaliteit is. In 
Nederland is zelfs 98% van de 
zwemgebieden aan de kust 
veilig om te ·zwemmen.Jaarlijks 
nemen 2,5 miljoen recreanten en 
toeristen een duik in Nederlands 

zwemwater, waarvan 12% last 
krijgt van misselijkheid, buik
griep, huiduits lag, benauwd
heid of een oog- of oorontste
king. In de nieuwe richtlijn 
worden de gezondheidsnormen 
verhoogd, waardoor in 2015 

naar schatting nog maar 8% 
van de zwemmers ziek wordt. 

Maateri wil invoering van 
informatie aan de randen van 
het zwemwater. Hij is van 
mening dat een ieder, die 
wil gaan zwemmen, over 
deze informatie moet kunnen 
beschikken en niet, met de 
nodige moeite, deze informa
tie op het Internet moet gaan 
opzoeken. Hij pleit voor invoe
ring van borden met uniforme 
pictogrammen voor heel Europa. 

Het Europees Parlement en de 
Raad hebben consensus bereikt 
over de normering. Vorige week 
dinsdag werd het initiatief
voorstel besproken en met 584 

stemmen voor, 11 tegen en 56 

onthoudingen, aangenomen. 

Praatgroep voor kinderen met 
.broertje/zusje met handicap 

MEE Noordwest-Holland start 
in maart 2006 met de Brusjes
groep. Deze speel- en praat
groep is bestemd voor kinde
ren van zeven tot twaalf jaar 
die een broertje of zusje met 
een verstandelijke en/of licha
melijke beperking hebben. De 
bijeenkomsten vinden plaats 
op woensdagmiddag van 14.00 

uur tot 16.00 uur op basisschool 
De Ark in Haarlem. De handicap 
va n een broertje of zusje kan 
grote i nv loed hebben op de 
andere kinderen uit het gezin. 
Ze moeten zich vaak aanpassen, 
soms gaat het er met een 
gehandicapte broer óf zus 
anders aan toe dan bij gezinnen 
van klasgenoot jes of misschien 

worden ze daa rdoor gepest. 
MEE Noordwest-Holland heeft 
voor deze kinderen de Brusjes
groep in het leven geroepen . 
Tijdens deze speel- en praat
groep kunnen kinderen met 
elkaar praten over wat de ver
standelijke en/of lichamelijke 
beperking van hun broer of zus 
voor hen betekent. Ze vinden 
herkenning in elkaars situaties 
en leren van elkaar hoe zeer mee 
om kunnen gaan . Ouders kun 
nen meer informatie krijgen en 
hun kinderen opgeven bij o.a. 
consulent Ernst-Jan Dijkste~huis 
via edijksterhuis@meenwh.nl 

of 023-53588n 

Deelname aan de groep is gratis. 

Storingen in Zandvoort 

Storingen.,Het gebeurt tegen

woordig veel vak .;Zo lijkt 

het. In decembe e elek-

tra uit. Niks van kt! Wij 

zaten nét in DUitsland. Ik zag 

aan de keukenklokal hoe laat 

het was. Ik bedoel dus, hoe 

laat het juist niet was. We 

hebben nog zo een ouder

wetse klok. Op,stróom. En bij 

elke 'elektrah)k' stopt 'ie 

ermee. Lastig r 'e weet 

wel wat êr nd is 

geweest. Gasst n maak 

je alleen in Spanje mee. Als je 

bomba (gasfles) leeg is. Ook 

lastig. Maar weer een excuus 

om l)it eten te gaan. 

Woensdag, a\\Neer tWee 

weken geleden is Casema 

aan de beurt. io stopt 

egen. 

.nk je 
snel. Tien min es"? Niks 

tien minuutjesLOok de TV 

geeft een zwa'r't beeld. Nou 

kijk ik overdag nooiHelevisie. 

Maar het is woensdag. TV tijd 

voor de kids. Dan word je, als 

ouder, e~ watsikkeneurig van. 

En' als je provftl.er Casema 

heet, ben j<;Q aal Xl 
vrolijk. Ook det îtrz 
dan in alle talen. Ove 

computer praten we dan niet 

eens. Dat probleem heb ik in 

ieder geval nîet. Gelukkig 

maar. Toch is het wel eens 

goed. Zo een storing zo nu en 

dan. Je wordt weer met de 

neus op de feiten gFdrukt. En 

gaat anqere, ' dOen. 

~ezenbij 

een dik boektJit. niet 

door kwam. '5 Avonds heeft 

half Za ndvoort Yideoba nden 

gekeken. Trouwopnames. 

Onze banden met zeilvakan

ties van héél vroeger. Wist 

trouwens nietdafik zo veel 

leuke CD's bezit: OÓäe, grijs

gedraaide pla 

ook weer "b 

Gewoon zo nu 

uitzetten kan ooK} ::ïoed plan 

trouwens. 
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• 26-1 Nationale ~edichtendag, o.a. met 'Dichter 
, bij zee' Marco Termes. Bibliotheek Z'voort, , 
j aanvang 14-30 uur, entree gratis. , 
, 27-1 Rommelmarkt PLUSPUNT (voorheen akza). , 

, 
Flemingstraat 180, 10.00-15.00 uur . 

27-1 Swingsteesjun Avonddisco. Station Haarlem, 
Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur Entree: € 6,50 
tot. 21.00 uur, daarna € 8,00. 
Voor info: www.swingsteesjun.n l 

29-1 jazz in Hotel Esplanada: 
Ray Kaart & Adam Spoor kwintet. 
Aanvang 16-30 uur, toegang gratis I 

/

' 29-; Jazz in Zandvoort: Tom Bleek plays the Tenor , 
Legacy, the music ofSonny Rollins and John 
Coltrane. Geb. de Krocht, aanvang 20.00 uur. 

30-1 tJm 4-2 Verkooptentoonstelling van 
textielkunstenaars. Modern Art 
(tegenover Casino), gratis entree. Meer info 
via www.modernart-zandvoort.com 
ofTel: 5713420. 

UITGAAN IN ZANDVOORT 
Het CDA is voor evenementen in het dorp 

De nieuwe inrichting van het centrum, onder 
verantwoordelijkheid van de CDA wethouder, 

draagt in sterke mate bij tot gezellig 
en veilig uitgaan in Zandvoort.p" 

CDA maakt program bekend 
Onlangs heeft ook het CDA haar verkiezingsprogram
ma bekend gemaakt. De christendemocraten zetten 
zich in voor, onder andere, de volgende zaken: 

Een wijkgerichte aanpak 
Het CDA zet in op een wijkgerichte aanpak. Per wijk 
zijn een aantal speerpunten geformuleerd, waarbij 
zij zich focussen op de I~efbaarheid en de openbare 
ruimte van de wijken in de gemeente. De burger 
wordt gemotiveerd om te participeren bij nieuwe 
ontwikkelingen in de wijk. 

Handhaving 
Hand,having is een belangrijk instrument om de 
woon- en leefbaarheid te verbeteren. Hondenpoep, 
de 'slooproute' langs de Vondellaan en overlast zijn 
de hoofdpunten. 

Pa rkeerbeleid 
Gesignaleerde knelpunten in probleemwijke.n wil 
men oplossen in samenhang met een goed tarieven
beleid en een helder regime. Parkeercapaciteit moet 
worden vergroten met parkeergarages en een betere 
invulling huidige parkeerplaatsen. 

Ondernemend besturen 

Winterwandeling door de Amsterdamse Waterleidingdtiinen 

, 4-seizoenenwandeling' 

Het CDA wil het bestuur stimuleren om te denken. 
Niet alleen moeten burgerinitiatieven worden 
afgewacht, maar zelf ook met plannen komen in het 
voordeel van burger, de toeristisch en de onder
nemende leefbaarheid van de gemeente Zandvoort. 

Zondag. 29 januari organiseert het IVN Zuid
Kennemerland de 1e excursie van een nieuwe serie 
4-seizoenenwandelingen door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 

Dit is de winterwandeling van een route die dit jaar 
vier keer zal worden gelopen. D~ andere data zijn 
13 mei, 15 juli en 22 oktober. leder seizoen is de natuur 
en de wandel ing weer verrassend anders! Dwars door 
de du inen, in stilte'op zoek naar verrassingen! 

Wandelend van het dichtbegroeide binnenduin naar 
het m~er open duingebied ervaart men welke invloed 
de waterwinning en het beheer hebben op de natuur. 
Deze keer krijgt de natuur de aandacht die vooral in 
de winter zichtbaar is. Bijzondere bomen en struiken 
herkennen in de winter. En kijken naar mooie mos
sen en kostmossen; momenteel erg goed zichtbaar, 
nu er geen bladeren aan de bomen zijn! Tijdens het 

lopen wordt ook gekeken naar de karakteristieke 
verschillen tussen de oude en de jonge duinen en 
het effect op de natuur. 

Wie wil genieten van een mooie en spannende 
tocht in een uitgestrekt natuurgebied wordt van 
harte uitgenodigd om deze tocht door de duinen 
mee te lopen. Er wordt geadviseerd om zelf iets 
te eten en drinken mee te nemen. 
Vertrek om lQ.OO uur bij de ingang Panneland, 
Vogelenzang, 

De wandeling duurt ca. 3 uur. Toegangskaart 
verplicht. Aanmelden vooraf is niet nodig. 

Informatie: Margot Slot, 023-5276145 of op 
www.natuurwegwijzer.nl 

Kijk ook eens op www.ivnzk.nl 

,Voorlezen 
De nationale voorleesdagen van 31 januari tJm 
11 februari wordt ook bij de Zandvoortse bibliotheek 
Duinrand extra onder de aandacht gebracht. 
Op 31 januari is er voor de peuters en kleuters een 
voorleesontbijt met als gast een politiefunctionaris. 
Hij gaat vast een spannend boekvoorlezen. 

Deze ochtend begint om 8A5 uur. Op vrijdag 3 februari 
is er een leuke activiteit want dan komen de 
'Mammie's' naar de bibliotheek. De voorstelling 
'Dat ben jij Liesje' is van 10.30 uur tot 11.30 uur en alle 
peuters vanaf twee en een halfjaar zijn welkom. 
De toegangsprijs is €2,50 en na afloop van de voor
stelling krijgt elk kind een klein presentje. 

Van der Valk S t' war 
N"" e>t3-risseI1 
Kostverlorenstraat 121, Zandvoort 

Telefoon: 023 57 168 41 

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl 
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Eindelyk 
MET OOCi E~ R 

Het heeft wat jaartjes geduurd 
maar uiteindelUk is het won
dergeschiedt De statIooglift 
is klaar en wordt op ma *' ag 

E BADPLAATS DOOR 

januari offjcfeelln uik 
genomen. Wie de 0 
verricht is op dit moment 
nog onbekend en zo ook ofer 
een elektrisché rolstóel in de 
lift past. We wachten rustig 
af Zandvoort is allang blij dat, 
na jaren, de gehandicapte 
medemens maar ook ouders 
rret kinderwagens, de 
proef naast het 

;i~;r hoeven te ~ 
':i!~' 

Hondenjaar 
Een trouwe lezer, 
aan de boulevard, 
aanleiclingvan het 

hondenbezitter 
aan het verbod. 
infoborden over het 

beleid aan het begin 
strand afgangen 
afgedekt met eén 
als je van het strand 
boulevard tèrug g" dan 
moetje je hond op het strand 
achterlaten omdat het bord 
(zie foto) 'verboden voor hon· 
den' niet is afgedekt. WaafOm 
worden alle verbodsborden 

Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) maakt 
~andidatenlijst bekend 
Op donderdag 19 januari jJ 
werd tijdens de algemene 
ledenvergadering van OPZ 
het verkiezingsprogramma 
voor de raadspériode 2006-
2010 goedgekeurd. Ook werd 
de groslijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiez i ngen 
bekend gemaakt. 

De lijst wordt aangevoerd door 
de huidige fractievoorzitter 
Carl Simons met 'oudgedien 
de' Peter Boevé op drie. Op de 
tweede plaats is Bruno Bouberg 
Wilsbn naar voren geschoven 
en staat oud-raadslid Eg Poster 
op de vierde plaats. 

De eerste tien zijn als volgt: 

1. Carl Simons 
2. Bruno Bouberg Wilson 
3. Peter Boevé 
4. Eg Poster 
5. Dick Suttorp 
6. Tine Janssen 
7. Han Wertheim 
8. Freek Veldwisch 
9. Cees Harms 
10. Bob de Vries . 

De OPZ heeft nog niet beslo
ten wie haar wethouderskan-
9idaat is. Beoogd fractievoor
zitter is Carl Simons. 

Zandvoort, tel je 
zegeningen! 
Op de bewUste com er'
gadering stond op de gapg een 
rekje met de haalbaarheids
studie Middenboulevard. Deze 
studie is in opdracht van de 
gemeente gemaakt door O.P.P. 
en daarin wordt het project 
onder andere doorgelicht over 
wellness, de zlNakke 
kanten van I:;mrl\lrlflrr 

e;riElpdermeeç,eep 
met evenernente,:!;] 
tussen vier andere 
kustplaatsen. De plaa't5 
komt er mager vanaf 
niet terecht, want in 
zijn diversen en 
attracties doodleuk vergeten. 
(Inter)nationale zeilwedstrijden 
bij de zetlverenigi ng, het J utters
mu-ZEE-um dat in 

bezoeker.s 
~;~ ,,"' _ ;f' _.'" 

geen wandel- en tre 
(wel de zwem 4claags ,geen 
shanty- en dorpsomroepers
concours en de strandactivi
teiten van Viktor Bol staan ook 
niet genoteerd. Leuke evene': 
menten die andere badplaatsen 
niet hebben. Jammer voor al 
de enthousiastelingen die, vaak 
in hun vrije tijd, h.u!'} orp pro-

n. Wel sta stbij 
,nrt"nA'"T'Këtra ikini.f 

wedstrijden! Daar zit de doel"·· 
groep wellness toch niet op te 
wachten? Laten we nu eens 
niet naar het gras van onze 
buren kijken, want dat is'toch 
altijd mooier en groener. 

Schatkist van de eeuw 
In hetjaar2000 is op iniiliatief 
van Eugène Weu sten een kist 
met brieven en andere berkhter.l 
van de Zandvoortse bevolking 
van nu, aan die van over honderd 
jaar in de grond van het Raad
huisplein begraven. De plek waar 
de Zandvoortse schat begraven 
is, is gemarkeerd door een mar
meren 'gedenksteen akt 
door Toon LaveFtu. 
de fase is 
Raadhu 

De vandalen worden 
bedankt 
Elke zondagochtend zijn er 
Zandvoorters die actieffietsen. 
Eén van hen meldde dat het 
op 22 januari, tussen Bentveld 
en Zandvoort weer eens raak 
was.. Alle prullenbakken wareQ 
OVerhoop g~trok,ken en het,vuil 
lag over het voet-en fietspad 
verspreid. Maar dat was nog 
niet alles, de grappenmakers 
hadden ook nog het infobord 
bij het Huis in de Duinen stuk 
geslagen en de grond was een 

Gemeente Belangen Zandvoort 

Tijdens een druk bezochte 
ledenvergadering van GBZ op 
woensdag 18 januari, is de 
groslijst voor de komende 
gem ee nte ra ad sve rk i ez i n ge n 
samengesteld. In een ontspan
nen sfeer werden de eerste vijf 
plaatsen van de kieslijst als 
volgt vastgesteld: 

1. Joke Draijer 
2. Astrid van der Veld 
3. Michel Demh,ers 
4. Cor van Koningsbruggen 
5. Charlotte Jongmans 

Opmerkelijk is dat de vrouwen 
in de top 5 van GBZ zeer goed 
zijn vertegenwoordigd. 

Zij beschikken over een erva
ring van 4 jaar werken voor de 
gemeenschap. In samenwer
king met de mannen die langer 
ervaring hebben, verwacht 
GBZ dat ze een uitgebalan 
ceerd team hebben voor de 
komende raadsperiode. 

Speerpunten uit het GBZ ver
kiezingsprogramma zijn: 

Openheid en duidelijkheid, 
Weten wat er in Zandvoort 
gebeurt, 
Samen communiceren 
met de bewoners, 
Knopen doorhakken, 
Afstand nemen van de 
oude politiek. 

groot tapijt van glaskorrels, 
het gevolg voor, de informant 
was een lekke band. De lol 
van di:t vandalisme isverte 
zoeken. 

Gefeliciteerd 
Als correspondent va !} de 
Zandvoortse krant wordt je 

teiten gezonden 
slag te maken. Zo op 
van Nes die een artlkÉ'l zou 
schrijven over de jaarlijkse 
biertapyvedstrijd bij café 
Koper. Het bleef niet alleen 
bij schrijven want "iedereen 
die binnen is, doet mee"was 
de verordening van Fred,paap. 
Joop kon er niet 0 . 
en moest er aa 
We wiste!) al d 
koken maar dat 
kan biertappen is een ander 
verhaal. Op de foto is J00p 
zijn kunstje aan het vertqnen, 
van de 20 deelnemers Îs hij 
derde geworden. ' 

KRANT NIET 
ONTVANGEN? 

~--'W0'*~ 
Bel vrijdag tusserl"': W 

14.00 - 18.00 t:.ör 
023 571 61 05 of 

0612136136 

U kunt deze ook 
gratis afhalen bij ~ 

• Bruna Balkenen~e 
Grote Krocht 18 

Prinsesseweg 1 

• Bloemenhuis W. Bluxs 
Winkelcentrum tb 

Nieuw Noord 
• Redactiekantoor 

Zandvoortse Courant, 
Hogeweg 32 



Makelaars O.G . 

• CENSE I .. I 
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T023-5715715 WWW.CVL.NU 

van LINGEN ~ 
NVM 

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 81 ZANDVOORT 

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet 
3 kamer appartement met garage en berging 

• Ruime living (ca. 38 m' ) met toegang naar balkon 
• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur 
• Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht 
• Het gebouw beschikt over een lift 

Vraagprijs: € 2J9.000,- appartement 
€ 27.500,- garage 

KOSTVERLORENSTRAAT 91 ZANDVOORT 

• Monumentale vrijstaande villa (1906) met tuin rondom 
• Garage en parkeergelegenheid op eigen terrein 
• Vrijwel alle originele details zijn bewaard gebleven 
• Klassieke woning met een bijzondere uitstraling! 
• Mogelijkheid voor praktijk aan huis 
• Woonoppervlakte ca.200 m', inhoud ca.725 m' 
• Perceeloppervlak 695 m' 

Vraagprijs: € 749.000,-

CiARACiEBOXEN TE HUUR 

gelegen aan de Van 
Calenstraat te Zandvoort 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 013-57 31 880 

Makelaa" O.G. 

CENSE I Pi l 
van LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 

.. ~ ..... .. .. .. 

OE . : 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

@ 
virtual tour 

W1TTEVELD 20 ZANDVOORT 

• Goed onderhouden, comfortabel 3-kamer appartement 
op de 5e verdieping gelegen 

• Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen 
• Lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid) 
• Moderne semi open keuken (Siematic) v.v. app. 
• Complex v.v. een lift, berging op de begane grond 
• Woonoppervlakte 90 m' 

Vraagprijs: € 259.000,- . 

Appartementencomplex 
ORANJEHOF 

Voor informatie: 

013 - 5 715 715 

www.oranjehof-zandvoort.nl 

www.cvl.nu 

Makelaa" O.G. 

CENSE I Pi l 
van LINGEN 

KONINGSTRAAT 38 ZANDVOORT 

• Karakteristiek hoekhuis in het centrum gelegen 
• De woning dient inwendig gemoderniseerd te worden 
• Zitkamer met erker en openhaard, royale eetkamer met 

marmeren schouw, studeerkamer en keuken 
• 2 slaapkamers en 3' kamer om badkamer te realiseren I 

• Perceelopp. 75 m' , erfpachtscanon € 453,78 per jaar 
• Woonoppervlakte ca. 75 m' 

Vraagprijs: € 249.000,-



DE POLITIEKE PARTIJEN OVER ... 

PARKEREN 

Gemeente haalt recht in 
'woonwagen zaak' 
De gemeente is in de rechtzaak tegen de firma Broekhuizen en 
Wit BV, het bedrijf waarmee de gemeente het woonwagen
beleid uitvoerde, in een tussenvonnis op bijna alle punten 
in het gelijk gesteld en heeft nu een vordering op de firma 
die behoorlijk is. . 

De woonwagens aan de rand van Park Duinwijk 

De gemeente heeft lange tijd 
met het bu rea u sa menge
werkt om het nieuwe woon
wagen beleid in Zandvoort op 
te zetten en uiteindelijk uit te 
voeren en deed een intens 
beroep op hun expertise. 

De partijen kregen echter ruzie 
en er volgde een rechtszaak, 
met nu een uitspraak. Het gaat 
om een tussenvonnis, waarbij 
de gemeente op bijna alle pun-

. ten in het gelijk is gesteld, met 
name de aansprakelijkheids
vraag van Broekhuizen en Wit 
voor het fiasco met de bestel
ling van 4 woonwagens voor 
het woonwagenpark in Park 
Duijnwijk. Tijdens de bouw 

werd al geconstateerd dat de 
wagens van dermate slechte 
kwaliteit waren, dat zelfs her
gebruik van de materialen niet 
mogelijk was. Ze moesten ge
sloopt worden en de gemeente 
stelde Broekhuizen en Wit 
daarvoor aansprakelijk, ook voor 
de aan de herbouw verbonden 
kosten. 

Omdat het echter om een tus-' 
senvonnis gaat: heeft de recht
bank Broekhuizen en Wit de 
gelegenheid gegeven om in 
hoger beroep te gaan. Het 
bureau heeft inmiddels aa[l
gegeven van deze mogelijk
heid gebruik te maken. 

.Jlron: www.zandvoort .nl 
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POLITIEK 

In aanloop naar 7 maart 
De Zandvoortse Courant stelt iedere week één vraag aan de deelnemende politieke partijen, 
waarop zij kunnen antwoorden el) zodoende hun verkiezingsprogramma aan de inwoners 

van Zandvoort kenbaar maken. Deze week: 

Hoe moet het parkeerbe/eid de komende jaren eruit gaan zien? 

Het parkeerbeleid moet eerlijk en 

effectief te zijn (dus totaal anders). 

De maatregelen die genomen 

worden moeten ook handhaaf

baar zijn . De burgers van de gehe

le gemeente moeten. centraal 

staan en niet alleen de bewoners 

van enkele wijken. De bezoekers 

van Zandvoort moeten niet weg

gepest worden t .g.v. onduidelijke 

regelgeving. De parkeertarieven 

mogen niet worden verhoogd om 

parkeergarages mogelDk en ren

dabel te maken. Flexibiliteit van 

het beleid is noodzakelijk om in te 

spelen op de seizoenen en behoef

ten. Aanwijzingen t.b.V. parkeren 

moeten meertalig zijn. 

Het onoverzichtelijke parkeerbe

leid wil GBZ vervangen door één 

pa rkeerbeleid. 'Bela nghebbenden

parkeren' is tegen de gronds

beginselen van rechtsgelijkheid. 

'Parkeerapparatuurplaatsparkeren' 

is dit niet. GBZ wil uitsluitend 

'parkeerapparatuurplaatsen', met 

vrijstelling van betaling bij parkeer

meters voor iedere Zandvoorter in 

zijn directe woonomgeving, m.u.v. 

de winkelomgeving en de boule

vards. Eén parkeerbeleid is duide

lijker en, in combinatie met de 

geplande parkeergarages, over

zichtelijker. De benodigde hand

having kan dan betaald worden uit 

de opbrengsten, bij 'belangheb

bendenparkeren' vervalt de boete 

aan de staatskas, bij niet betalen 

aan de parkeermeter aan de 

gemeentekas. Op die manier kan 

er uitbreiding van parkeerbeleid 

komen voor die gebieden die nu 

last hebben van 'vuilparkeerders'. 

Het parkeerbeleid moet zo veel 

mogelijk afgestemd worden op de 

behoefté van de inwoners van 

Zandvoort, met zo laag mogelijke 

tarieven. Verder uitbreiden van het 

bestaande parkeerregime naar de 

woonwijken ; Park Duinwijk, Oud 

Noord en de Brederodestraatl 

Hogewegbuurt moet prioriteit 

krijgen. Inspraak en overleg met 

bewoners in de wijken is wense

lijk . en noodzakelijk. T.a.v. de 

Brederodebuurt e.o. dient ook een 

oplossing gevol}den te ,!"prden 

voor het parkeren van de verblijfs

toeristen en voor de werknemers ' 

in dit gebied. Parkeergarages reali

seren in de nieuINe gebieden Water

torenplein , Louis Davidscarré en 

Middenboulevard. Ook hier geldt dat 

naast het bewonersparkeren, ook 

parkeerfaciliteiten voor de toeristen 

dienen te worden gerealiseerd. 

Geen extreem hoge kosten voor de 

bewoners van deze gebieden. 

Wijken zonder parkeerregiem 

raken overspoeld door gratis par

keerders. Om die reden wil OPZ 

daar parkeren uitsluitend toestaan 

aan vergunninghouders. Ook aan 

werkn emers, hotel- en pension

gasten wil OPZ parkeerplaatsen 

toewijzen o.a. door gratis parkeren 

op Badhuisplein, Favaugeplein en 

Watértorenplein bijvoorbeeld vanaf 

. 18.00 uur. Parkeren op de boulevards 

zou ook vanaf 18.00 uur gratis kun

nen zijn. E.e.a. stimuleert de ver

blijfsduur, alsmede dineren op het 

strand en in het dorp. Minder in

komsten aan parkeergeld worden 

gecompenseerd doordat er veel kor

ter controle nodig is. In het centrum, 

of dicht daarbij, moeten een of 

meer parkeergarages komen. Wat 

OPZ betreft desnoods goedkopere 

bovengrondse parkeergarages. 

• PVDA 
De Partij van de Arbeid pleit voor 

betaalbaar ondergronds parkeren 

in het centrum en ondersteunt het 

particulier initiatief vOQ'r ee~ onder

grondse parkeergarage onder het 

Stationsplein. De PvdA is niet ge

lukkig mef het feit dat bewoners 

en bezoekers van Zandvoort lin 

wintertijd moeten betalenterwijl 

er in veel straten legio vrije parkeer

plaatsen te vinden zijn. Wij vinden 

daarom dat er daar, met uitzon-

dering van het centrum, tussen 

1 november en 1 april gratis gepar

keerd moet kunnen worden. Verder 

moet er een nieuw parkeerbeleid 

komen om de problemen van de 

bewoners van straten rond het 

centrum op te lossen. 

~ 
Per wijk moet er apart gekeken 

worden naar een oplossing voor 

de parkeerproblemen, dit in over

leg met de wijk. Eventuele parkeer

vergunningen dienen tegen kost

prijs afgegeven te worden. Bij 

nieuwbouw moet er voldoende 

ondergrondse parkeergelegenheid 

gerealiseerd worden voor bewo

ners en hun visite. Om de toevoer 

van auto'.s te kunnen herbergen is 

een parkeergarage, bij de water

toren, gewenst. Het auto gebruik 

moet verder terug gedrongen 

worden door het stimuleren van 

openbaar vervoer en het doortrek

ken van de busbaan. Een 'so-cent

bus' naar Haarlem en terug is een 

goede stimulans. Een parkeerge

legenheid bij de Randweg of het 

Brouwerskolkpark met een gratis 

pendelbus naar Zandvoort dammen 

ook het autogebruik in. 

GROENL~NKS 
\ 

Groenlinks wil de volgende wijzi

gingen aanbrengen: Om het ge

brufk van de fiets te stimuleren 

moeten meer degelijke en veilige 

parkeerplekken voor de fiets gecreë

erd worden. Parkeren in woonwijken 

is voor bewoners gratis. In de wijken 

grenzend aan het toeristische gebied 

zal het 'vergunning parkeren' ten 

behoeve van de bewoners nog 

wat uitgebreid mo.eten worgen . 

De bewonersvergunningen èfjen~n 

niet als inkomstenbron en moeten 

tegen kostprijs uitgeg~v~n wor

den. Met een gehandicaptenkaàrt 

zou het parkeren overa l gratis moe

ten zijn. In het winkel - en toeristi 

sche gebied moet het parkeren 

geld opleveren, op de boulevard 

geen minimum tarief, alleen betalen 

voor de periode dat men daadwer

kelijk wil parkeren. 



Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

In· en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nJ 

@ ::kwekerij 
CP. l1an ~leen 

Wij zijn er 
weer! 

van 5tolbergweg 1 
Tel. 5717093 

Ijzerhandel Zantvoort 
~~tI~~ AI 40 Jaar Uw :»PE!CIOIIISTI 

Sloten en inbraak
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemst:ede - Zandvaort 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

\\ IJd'm' 

ms. ~:~~~::~~~:: ._ ....... "'~~u:o..t~ 

www.cng-groep.nl 

: Hurltm 
;1<orttlz,jIwr:g& 
: 2051 aD H •• rIom 

T 023·6211444 
f ~ClIQ~N 

r C1ü&iCYJe6 
E 1n!a@r.lI!:i"9l'flItJInI 

[ ADMINIST RAT IEKANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Admini$tratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief. 

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvaart. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02;-57120 60 

-f!!' \In. 
Bouwvergunning.info 

BOUWVERGUNNING.INFO 

Nijverheidsweg 1 

2031 eN HAAHLEfv', 

Tel.:023·5327519 

www.bouwvergunning.info 

. e Hef is .. · 
A\s zandvoort l 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) moet straks steun bieden aan 
een ieder die dat nodig heeft om zelfstandig 
te kunnen blijven wonen ~n leven. 

Klinkt goed, maar gaat u die steun 
ook echt krijgen? Hoe gaat de gemeente 
Zandvoort de middelen verdelen? 

, De Partij van de Arbeid wil dat Zandvoort 
klaar is voor de WMO. 
Wij houden de vinger aan de pols! 

Bekijk ons verkiezingsprogramma op onze 
vernieuwde website www.zandvoort.pvda.nl. 
Of bel ons en wij sturen het u toe! 
~ Maaike Koper 5713546 
~ Annelies van Kooten 5730846 . 

.. PARTIJ VAN DE ARBEI D 

OPZ 
Ouáeren Partij Zanávoort 

Zowe[ liet verliiezingsyrogramma ars 

áe lianáiáaten[ijst zijn vastgeste[á. 

Te z ien oy . 

www.zanávoort.org/oyz 
ofaan te vragen via emai[: 

oyz@zanávoort.org 
of te[ .5712375 

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. 

Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefles! 

Bel ROC Nova College '(023) S3' 9S S3 
en vraag naar Annet Flink. 

" 

11 Elektrotechnische werkzaamheden 
lil Beveiligingsinstallaties 
11 Brandmeldinstallaties 

Camera-bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

Met spoe_d bezorger gezocht voor 
regio Noord: o.a. Reinwardstraat, 

Pasteurstraat, Treubstraat, 
Boerlagestraat, etc. 

Meld je nu aan! 
Bel 0 251-,67 44 33 

of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl 



Door Nel Kerkman 

"Jarig en meteen Bingol Guus Berkhout is op 11 januari, '4 jaar 
geworden en dat betekende dat hij, voordat hij cadeautjes ging 
kopen, even bij de gemeente langs ging om de identiteitskaart 
aan te vragen. Hij was de allereerste di~ gebruik maakte van 
het aanbod. Daar zette hij graag zijn handtekening onder!" Deze 
tekst stond op de gemeentelijke website en bij mij rinkelde 
meteen het belletje. Deze jongen wil ik graag interviewen en na · 
een moeizame zoektocht kwam ik achter het adres van Guus. Op 
mijn verzoek om mee te d~en reageerde hij direct. Maak kenn 
met Guus Berkhout geboren op" januari '992. Woont samen 
zijn broer (11 jaar), ouders en zevenjarige kàt in Nieuw Noord. 

Schóol Hobby's 
Guus sport bij de oudste voet
balclub van Nederland en dat 
is de Koninklijke Haarlemse 
Football club ofkarter HFC Hij 
traint drie keer per week en 
wordt dan door zijn ouders 
met de auto gebracht. Guus 
heeft ooit bij Za ndvoort 
gevoetbald vanaf de F tot aan 

een stra nd-

r Je er kan ravotten. 
rheen was h ij veel bij de 

skatebaan bij de Arie Koperflat 
maar sinds die weg is, is er niet 
zoveel meer voor zij n leeftijds
groep om te doen.'De voetbal
veldjes zijn altijd overvol en 
dan bedoelt hij die in Oud 
Noord want in Nieuw Noord 
zijn die er niet: Ook hij zou 
graag de skatebaan weer terug 
willen en snapt niet waarom 
die niet ergens anders geplaatst 
wordt. De skatebaan werd 
goed bezocht en het was er 
altijd erg gezellig maar door 
overlast moest het helaas weg. 

, Hopelijk leest de politiek zijn 
oproep want hij is echt niet de 
en ige jongere met dit verzoek. 
Ergens moet er toch een plek 
in Zandvoort te vinden zijn om 
de wens van vele jongeren in 
vervulling te laten gaan? Verder 
is er niets mis in Zandvoort 
volgens Guus en stapt op zijn 
fiets om zijn nieuwe identi
teitskaart bij de gemeente op 
te halen. G'ratis en voor niks, 
want als tegemoetkoming aan 
14-jarigen heeft het kabinet 

De basisschool van Guus is de 
D.ui nroos geweest en hij heeft 
nog twee jaa r op de brede 
school "de Golf' gezeten. Hij 
vond de oude locatie gezelliger 
dan de nieuwe. Guus is twee
dejaars leerling op het Linnaeus 
College Ewald in Haarlem. Ook 
daëjr heeft hij het naar zijn 
zin en fietst samen met een 
groepje, dat ook uit Zandvoort 
kor;nt, naar school. Later wil hij 
iets in de computertechniek 
doen en dan het liefste bij 
de landmacht. Geen één vak 
vindt hij vervelend, het leukste 
vak is uiteraard informatica 

IIWaarom komt de skatebaan 
J:liet meer terug?" 

. daarna gymnastiek en dan 
handvaardigheid. 

D jeugd, daarna is hij naar 
Haarlem gegaan. Het bevalt 
'hem daar prima. Verder is 
Guus vaak achter de computer 
te vinden . . 

~enoeg van Poep! 

besloten dat iedereen die 14-ja'ar 
wordt, éénmalig recht heeft op 
een gratis identiteitskaart Guus 
is er blij mee, dat scheelt hem 
weer in zijn spaarpot. 

Het is de bewoners van 
het Schelpenplein nu 
genoeg, Iedere dag weer 
uitwerpselen ruimen is 
namelijk geen pretje. 
Door middel van dit bord 
proberen zij de honden
bezitters aan te zetten tot 
het opruimen van hun 
'honden prod ucten'. 
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f..' 9~ K.ind~~bol /ê'~ . ~ " . ~ ( \ L/ ~. t Het slakkeA~~Je .\k 
:~ ., Slakje, slakje ben je WUiS? *-t Kom een. uitje slakkjthuiS. :*{ 
11; \. Met je sprietjes op je ~op *,' 
•• Zitten daar je oogjes op? \ "f 
!-. ..: Jij bent niet zo heel erg snel. it"*' 
•• Dat is makkelijk, denk ik wel '* ~y,. 
~ . ,~ 
* ..... want, ben'je moe, *. 
• ie Wip je als een muisje \ 'f 
f.; Heel snel in je slakkenhuisje t 
<'.ti . Lienke. '* 4 
,.. • Uit het boekje: Versjes door de jaren heen , * 
*ie· ... Maak ze lf een slakje. Laat mama of papa helpen *-, 
• (opa of oma mag ook) Zelf mag je niet snijden, * 

, ~ ... . laat een groter iemand dat doen; één kurk over- )'t; 

11; . , dwars en één kurk door de helft . :lt' 
_. De ene helft van de kurk legje plat neer. De andere '* lf· 
... . (ha lve) kurk plakje met sterke lijm op de andere ,* 
wr'. kurk. Teken nu een spiraal op een vel stevig papier, *,' 

. ':..;c. bruin kleuren en dan uitknippen. Deze spiraa l plak • >$ 

~ • je weer boven op de kurk. Vooraan de kurk prik je .\ 
. .... twee kopspeldjes, dat zijn z'n sprietjes met ogen. ~. 

~~ » • • • E~ kla:r is.je s l ~k. " • ,. • .~f(, 
lil .* .. lf~*.'iflf"Á.:*.,lf-..L .. It ... lf-..L·,\,,~\ lf~*. J{ 
Tt vU: ~ """, ~, ~ .".... 1t <t ~ 4( 4I ."..- f( tII ~ ~x. Ot """- ~ • 

Spaarlampen kunnen 
€400 ople.veren 
De energierekening stijgt dit jaar met circa €'35. Vooral voor 
huishoudens met weinig geld ko';'t dit hard aan. Het kabinet 
geeft in 2006 een eenmalig extraatje van 35 miljoen euro om 
huishoudens, met recht op bijzondere bijstand, te compenseren 
voor de hoge energierekening. Gemeenten mogen zelf bepalen 
hoe ze dat geld uitkeren. Greenpeace vroeg alle gemeenten per 
brief om dit eenmalige extraatje veel slimmer te besteden. Door 
bijvoorbeeld spaarlampen te geven in plaats van geld. Dat levert 
huishoudens met recht op bijzondere bijstand geen 40 euro op, 
maar 400 euro! 

Voor€40 kunnen 6 hoogwaar
dige sp-aarlampen worden 
aangeschaft die, in vijf jaar, 
een besparing va·n €400 
opleveren! Het tienvoudige 
derha lve van de slechts een
malige uitkering. Bovendien 
werken de spaarlampen mee 
aan het tegengaan van de 
klimaatsveranderingen die 
wereldwijd worden gecon
stateerd . Omdat er minder 
elektriciteit nodig is om de 
lampen te laten branden, is 
er ook minder C02 uitstoot, 
het gas dat voor het broei-

kaseffect zorgt. En voor wie 
alle gloeilampen al heeft 
verva ngen, zij n er nog veel 
meer mogelijkheden om 
op eenvoudige wijze energie 
te besparen. 

'Stand by killers' voor TV en 
computer kunnen het sluipver
bruik van apparatuur die aan-. 
staat stopzetten. Maa rook 
slimme energiemeters en een 
energie prestatie advies kun
nen huishoudens helpen om 
energie te besparen en dus kli
maatverandering tegen te gaan. 
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Kordaat, ondernemend en 
volhardend. De Zandvoortse 
Bep Nieuwenburg (86) heeft 
't voor elkaar gekregen. 
Na jaren van soebatten heeft 
de tweede badplaats van 
Nederland een· voorziening 
die bij vele gemeenten als alle
daagse dienstverlening geldt. 
Sinds afgelopen maandag iS 
de langverwachte stationslift 
voor Zandvoort een feit. 
Onder grote belangstelling 
reed de initiatiefneemster met 
haar scootmobiel als eerste 
'haar' lift ui~. 

Door Ton Timmermans 

Ere wie ere toekomt. Niet zozeer 
de Zandvoortse politiek, maar 
inwoonster Sep Nieuwenburg 
verdient in dezen alle lof. Met 
engelengeduld en vastberaden
heid heeft zij haar doel danein
delijk bereikt. Eindeloos bedelen 
en ontelbare smeekbeden aan 
vooral de pláatselijke politiek. 
' ~Hoe staat het met de lift?" 

Trap 
"Waarom is hier geen lift?" 
Jaren geleden al vroeg Sep 

De MANNETJES 

Wellness 
nieuw toverwoord 

'Hadden ze geen 
Duits woord 

kunnen verzinnen?' 

Nieuwenburg zich af hoe men
sen ·die slecht ter been zijn het 
perron moesten bereiken. Alleen 
via een steile trap was het spoor 
toegankelUk. Dus klopte Sep aan 
bij wethouder Hans Hogendoorn . . 
Het resultaat werd afgelopen 
maandag, tie~ jaar later, gepre- ., 
senteerd: een passagierslift dië 
er zijn mag: Contractueel is 
vastgelegd dat het onderhoud 
wordt bekostigd door ProRail, 
die ook belooft te zorgen voor 
een mettertijd te vervangen lift. 

Sloop 
Tot zo'n elf jaar geleden kon 
Zandvoort nog trots zijn op zijn 
oud,nostalgisch, station. Mede 
door de gietijzeren overkap- . 
ping van het perron stond het 
bekend als een van de mooist~ 
kopstations van Nede.rland. 
Reizigers met koffers konden 
tussen de aankomsthal en het 
lager gelegen perron gebruik 
maken van een ruime (goede
ren)lift . Hoewel het officieel 
niet was toegestaan, konden 

Raadsperiode van vier naar zes jaar? 
Burgemeester Van der Heijden 
heeft afgelopen dinsdag in zijn 
Nieuwj"arsrede gepleit voor 
een verlenging van de raads
periode Viln vier naar zes jaar. 
Ook brak hij een lans voor gro
tere gemeenten. 

Zes jaar 
"Vier jaar, inclusief een inwerk
periode en ~en verkiezingspe
riode.ln deze beperkte periode 
komen zowel de voortzetting 
van oud beleid, als ook de aan·
zet en (gedeeltelijke) uitvo~- . 
ring van nieuw beleid aan de 

orde. Er zijn redenen te b"eden
ken om voor een mandaatver
lenging van twee jaar te zijn . 
Een wat langere periode biedt 
meer politieke en bestuurlijke 
zekerheid naar andere partij
en, publiek en privaat. Als in 
2010 de burgemeester zal wor
den gekozen, zal dat hoogst
waarschijnlijk eveneens voor 
een zes-jarige termijn zijn . In 
dat geval is het praktisch als de 
drie gekozen organen: raad , 
college én burgemeester allen 
dezelfde zittingstermijn ken
nen", aldus Van der Heijden. 

ook· mensen die slecht ter been 
zijn de lift gebruiken. De lift en 
het grootste deel van de (ántie
ke) perronoverkapping werden 
echter gesloopt. 

Stichtingskosten 
De Provincie heeft de gemeen
te Zandvoort in 2003 voor de 
herinrichting van het Stations
plein 272.000 euro beschikbaar 
gesteld. "Gedeputeerde Staten 
hebben ons wel op het hart 
gedrukt snel tot actie over te 

Lokaal 
Over de ontwikkelingen van 

. het lokaal bestuur merkte 
Zandvoorts eerste burger 
onder meer op: "Het lokale 
bestuur blijft hevig in bewe
ging. Deregu.lering van taken 
en verantwoordelijkheden 
nemen toe. Ik pleit er voor om 
vertegenwoordigingen uit de 
lokale gemeenteraden, binnen 
een samenwerkingsverband, 
herkenbare politieke invloed te 
geven op de uiteindelijk te 
nemen besluitvorming." 

Grotere gemeenten 
Volgens Van der Heijden bepaalt 
de rol van een 'gemeenteraad 

Makelaars O.G. 

CENSE I .. I 
van LINGEN 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

DEALER VAN: 
Chane/-Dior-Oak/ey-Prada 
Serengeti-RayBan-Versace . 

Fendi-Donna Karan 
Persol-Bikkembergs-Gucci 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 5712 466 

gaan. In juni wil de provincie'al 
resultaten zien", liet wethouder 
Hogendoorn bU die gelegenheid 
weten. De gemeente Zandvoort 
heeft een groot deel van de 
kosten voor de liftinstallatie, 
57°.000 euro, bijgedragen. 
Afgesproken is dat ProRail 
15°.000 euro betaalt. In de tijd 
van de ontwerpfase van de 
stationslift werden de stich
tingskosten nog geraamd op 
een slordige 300.000 gulden 
ofwel een 136.000 euro. 

op afstand' ook de politieke 
invloed die een raad in veel 
gevallen heeft. "Immers, hoe 
minder de lokale invloed, hoe 
groter de afstand tussen bur
ger en lokaal bestuur. Ik pleit 

. er nogmaals voor om juist dié 
bestuurskracht onder de loupe 
te nemen en te zoeken naar 
antwoorden die deze, indien 
noodzakelijk, versterkt . Het 
antwoord zou kunnen liggen in 
de keuze van "grotere gemeen
ten die meer invloed kunnen 
uitoefenen en niet meer zo 
afhankelijk zijn van gemeen
telijke samenwerkingsverban
den", besloot Van der Heijden 
zijn traditionele betoog. 



FAMILIEBERICHTEN l' .. 

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is, 
. maar terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, 

geven wij kennis van het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma 

t 
Antoinetta Cornelia 
Borst - Verhoeven 

Amsterdam 
13 december 1913 

Zandvoort 
27 januari 2006 

I 
Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie in 
besloten kring plaatsgevonden. 

Als je ouder wordt 
en niet meer weet waar je bent, 

als je mensen ziet, 
. maar ze niet echt meer herkent, 

als je toch blijft strijden 
om bij ons te leven 

dan hopen wij 
dat je nu de rust is gegeven. 

Er zijn geen tranen genoeg voor ons verdriet 
nu wij 'afscheid moeten nemen van onze 
lieve mama, schoonmoeder, oma en oma Jaan 

Jaantje van Malsen - Bol 
Sjaan 

weduwe van Martin van Malsen 

in de leeftijd van 83 jaar. 

Zandvoort, 26 januari 2006 

Correspondentie-adres: 
Familie Paap 

• Jan Steenstraat II 
2042 VZ Zandvoort 

Ans en Nico 
Willy en Wim 
Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Speciale dank gaat uit naar het personeel van afdeling 
de Branding, Huis in de Duinen. 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden 
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden 
van onze lieve'moeder, oma en overgrootmoeder 

Catrien Jurriaans-Koridon 
sinds 1992 weduwe van Piet Jurriaans 

* 14 november 1920 

-
Correspondentie-adres: 
Dr. J .P. Thijsseweg 22 
2041 BM Zandvoort 

t 24 januari 2006 

Lea en Tom 
Sebastiaan 
David en Bea 

Lotte 
Maud en Bas 

M ari j ke en Peet 
Mirjana en Heman 
Jelica en Jurre 

Haar l\fscheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Onze speciale Mnk gaat uit naar demedewerkers 
van de ziekenboeg van Huis in de Duinen voor de 

. liefdevolle verzorging van onze moeder. 

KERKDIENSTEN 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
Nieuw Unicum 
Stilte Cen~rum Meeuwenhof, Zondvoortseloon 765 
10.45 uurdrs. Rolinka van Zuiden - Herlaar 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
Protestantse gem, Zan..dvoort, Kerkplein , 
10.00 uur ds. mr. J.w. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Jldionoweg 
10.00 uur dr. GJ. van Butselaar uit Bennebroek 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwenkeniaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. MA Smalbrugge 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 u.ur pastor D. Duijves 
RK Parochie Antonius & Paulus, 

/Sporrenloon 9, Aerdenhout 
10.30 uur de heer B. Blans 

BURGERLIJKE STAND 

21 januari 2006 - 27 janu'ari 2006 
Geboren: 
Quinn Eli Hendrik, zoon van: de Boer, Mark Jozef en: 
Bluijs, Simone. 
Djino Diégo, zoon van: Buchel, Marc Robert Willem en: 
Lismonde, Chantal Antoinette. 
Nienke Merel, dochter van: Bracke, Martin en: 
Zwarts, Renate Johanna Jacoba. 
Nash Hugo, zoon van: Eshuis, Dennis John en: 
Gooijer, Kim Manon. 
Jaap Pieter, zoon van: de Wit, Martin Peter en: 
Nanninga, Elisabeth Ineke Dorien. 
Ondertrouwd: 
Erde; David Richard en: 
ZVI(art, Monique Margaretha Helena Maria. 
Overleden: 
Paap, Leendert, oud 77 jaar. 
van Hoek, Anton Maurits, oud 57 jaar. 
Hoenderop, Cornelis Hendrik, oiJd 9' jaar. 
Kingma, Tjitte, oud 85 jaar. 
van Vlijmen, Johannes Gerardus, oud 64 jaar. 
van Duijn geb. Pieksma, Nelly, oud 85 jaar. 
Jurriaans geb. Koridon, Catharina, oud 85 jaar. 

Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 

Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nie~w-Vennep, 

Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 58416 82 

Meer informatie? 
Bel ons gerust • 

HUISARTSENPOST "'@\11 
HUISARTSENPOST ZANDVOORT 

~el 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts 
buiten de reguliere werktijden. 

Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.QO uur. 
Weekenáen 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur 

tot maandags 08.00 uur. 

Zandvool;t 

Prinsesseweg 34, 
T (023) 5714131 

Nautique 
Strandpaviljoen 23 
Tel. 023571 57 07 

Februari Hoog 
water 

0426 . 0655 1450 1920 

~~!taQî~~~6P~ 
0410 0828 1628 2120 

2339 

COLOFON 'à, 
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: n,dactie@ 
zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09.30 - 16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

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

Bladmanager: 
Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 
Email : giIris@ 
za ndvoortsecourant.nl 

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

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

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

Verspreiding: 
Verspreid Net B. V, 
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 -18.00 uur 
023 - 5716 105 of 
06 -121 361 36 
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V.o! Zandvoort Press 
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Project Middenboulevard mag t~eede fase ingaan 
Zoals t~ verwachten viel, 
heeft de gemeenteraad dins
dagavond besloten dat het 
college door mag gaan naar 
de tweede fase van het pro
ject Middenboulevard. Dat 
dit niet 10nder discussie ging 
mag duidelijk zijn, ondanks 

r dat het agendapunt al uit en 
~ te na door de commissie was 
~ voorgekauwd. Zowel tegen-

standers als voorstanders 
i wensten geen water bij de 
% wijn te 40en waardoor er 

eenzelfde stemverhouding 
ontstond als een paar weken 

, gelede,n. 
t 

Deze raadsvergadering, de op 
één na laatste van deze raadspe
riode, was een bijzondere, Voor 
het eerst in de Zandvoortse 
geschiedenis had het gemeen
tebestuur het mogelijk. ge
maakt om ook visueel in de hal 
de vergadering te volgen, Hier 

De bomvolle raadzaal, Ook de hal was druk bezet met belangstellenden. 

maakten circa 50 bela ngstel- punt Middenboulevard werden 
lenden gebruik van. er door OPZ en VVD een drietal 

Nadat burgemeester Rob van 
der Heijden zijn Nieuwjaars
toespraa k had voorgelezen, 
konden een tiental insprekers 
van hun recht gebruik maken 
door nog één keer hun menin
gen aan de raad kenbaar te 
maken, veelal gesteund door 
de rumoerige tribune. Direct 
bij behandeling van agenda-

amendementen ingebracht. 
Deze waren alle drie bedoeld 
om het proces van de voort
gang van het project direct 
stop te zetten omdat zij vin
den dat het college moet gaan 
zorgen voor een breed draag
vlak onder de bewoners van de 
Middenboulevard. Net als in de 
commissie waren ook nu de 
andere partijen niet gechar-

meerd van de goede bedoelin
gen van de ouderen en libera
len. Ook de argumenten dat er 
een tekort van tenminste 35 
miljoen euro zal ontstaan, kon 
niet verhinderen dat het col le
ge door mag gaan. Wethouder 
van financiën Ton Kooiman 

, maqkte namelijk duidelijk dat 
het begrote tekort een bruto 
tekort is. Kooiman: "Iedere euro 
die er bij de gemeente binnen
komt door bijvoorbeeld de 
grondverkoop en su bsidies, gaat 
daar weer af. Daardoor zal het 
tekort aanmerkelijk lager uit 
gaan komen." Projectwethouder 
Hans Hogendoorn had al ken
baar gemaakt dat er absoluut 
subsidies van Provincie, Rijk en 
de Europese Gemeenschap·zul- . 
len komen e'n dat er al gesprek
ken zijn met investeerders. 
Gestart zal overigens gaan wor
den met de 'polen':'Pa laceplein' 
en 'Watertoren plei n'. 

College gaat praten met bewoners over erfpacht of kopen 

Het college heeft van de raad opdracht gekregen om de onder
handelingen over erfpacht verlengen of kopen van de grond in 
de Middenboulevard, te gaan beginnen. In eerste insta.ntie zal 
met de bewoners van het Palace gebouwen de Van Fenemaflat 
worden gesproken. De meeste erfpachtcontracten in het gebied 
lopen binnen afzienbare tijd af. Deze onderhandelingen zullen 
model staan voor de rest van het plangebied'. 

Alle raadsleden waren het snel mogelijk worden opge
erover eens: de onzekerheid lost. Een gezamenlijk amende
over de grond kwestie moet zo ment va n GBZ, CDA, PvdA, Lijst 

g~ededeli'!1g 
,Aangezien de afgelopen 
gemeenteraadsverg"lderi ng 
zeer uitgebreid was, heeft 
de redactie fnoeten besluiten 
om het agendapunt over 

de onttrekking van g)'iond aan 
de openbare weg in de 
Elzbacherstraat, in de volgen
de editie te plaatsen. 
Onze excuses aan debelang'" 
hebben,den,voor dit besluit.. 

WE HEBBEN EEN STATIONSLIFT I 

,I ; 
-0, 

; I 

Herben en Liberaal Zandvoort, 
zorgde ervoor dat het college 
de onderhandelingen kan 
gaan voeren over de hernieuw
de gronduitgifte waarbij 
aanbevelingsbrieven worden 
aangeboden die enerzijds een 
aanbod bevatten om de 
omschreven grondpercelen in 
eigendom te krijgen, met de 
bij behorende koopsom, en 
anderzijds een aanbod voor 

het opnieuw in erfpacht krij
gen. Deze onderhan'delingen 
moeten op zo kort mogelijke 
termijn gaan beginnen. Een 
opdracht waar het college 
graag aan zal voldoen om 
bijvoorbee ld schr~Jnende ge
vallen van bewoners die in 
problemen komen bij verkoop 
van hun appartement te kun
nen helpen door de onzeker
heid weg te halen. 

Bloemenhuis w. Bluijs 
naar grotere winkel 

BloemenhuisW. Blijs in winkel
. centrum Nieuw Nbord, heeft de 
winkel waar ze alsinds jaar en 
dag in gevestigd was, uitgebreid. 
Toen de buurman de verkoop 
van zonweringen stopte heeft 
defamilie Bluijs de gelegenheid 
aangepakt om het vrijgekomen 
pand bij hun eigen zaak te V0e
gen. Hierdoor is een zeer ruim 

bloemenhuis ontstaan waarin 
ook cadeauartikelen te koop zijn. 
Marco Blu ijs : "We kunnen nu 
de mensen in Noord houden 
met de cadeauartikelen die wij 
nu ook verkopen. Tevens hebben 
we nu vee l meer ruimte voor 
de verse snijbloemen en de 
planten." Een verrijking voor het 
winkelcentrum Nieuw Noord! 

... eindigen bijna alle sprook'!' 
jes met "ze leefden nog lang 
en ge'lukkig". In één van de 
sprool);jes heeft d~, hoof~ 
rorspéelster hOQderd jaqr 
gewacht voor dat ze wakker 
werd gekust. In veel spraokjes 
zijn €cjJeksen enqare wezens 
en in'een ander verhaal wordt 
de kikker opeens een prins. 
Ikzelf ben gek op ~'prookjeá' 
met eé'n happy end maar 1ff 
m'n directe omgeving zijn er 
genoeg mensen die fantasie
verhalen vreselijk vinden. Dat 
kan n1 hi urlijkwant gelukkrt 
zijn we Iiliét allemaal hetzelfde. 

Er Zij~eVe grootouders d~ 
sprookJe2 voorlezen aan hUI) 
kleinkinderen en landelijk 
krijgt het voorlezen iJl de 
maafiliifebryarL,ia.ndacht iJl 
de Zandvoortse bibliotheek 
tijdens de Nationale voorlees
dagen,Zelt5 in de Zandvoorts(; 
raadsl aai wordt~rdoor hé~' 
aardige opa's voorgelezen. 
Dat constateerde ik afgelopen 
dinsd~avond to~n er t~et; 
sprookjes in de s~ijnwerper 
werd~n gezet. De eerste was 
getiteld "de Weil (n )ess nietes 
dro0nï!en daéjr erd ujt 
eigen werk "rupsje bachel'" 
voorgelezen. Deze twee 
sprookjes duren I tig-jar~'j 
waarin;rog nl d is wak· 
ker gekUst door een of andere 
lieftallige prins. De luchtkas
telen in deze verhalen zien er 
lelijk ált en ZijriWgigantfsm 
hoog, alleen de figuranten in 
de verhalen zijn verschillend. 
In het,wSprookje "v.vell(n 
nietes!' zoekt men na 
personen die verleidt wiflen 
word~ll' geen patat eten eB 
meer Q0~n een k1~rtje te ve~ 
teren hebben. In het andere 
sprookje "rupsje Eltzbacher" 
is h net anders om; daar 

@ 

beh de hQofdf0Jspeiers in 
het verhaal tot het kwart jes
volk, reizen met h~t openbaar 
vervoe~ en zijn dol op pata" 

Het wordt tijd dat de prins op 
het witte paard in Zandvoort 
verschijnt om iedereen Wakp 
kertekussen. Want wat zou 
het . fijn zijn wanneer de 
nachtmerrie voor velen NU 
veraQáêren in "ze lê'efden nog 
langen gelukkig"~ " 

N etV Ketl" luWllcV
vv 

, 
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30-1 tlm 4-2 Verkooptentoonstelling van 
textielkunstenaars. Modern Art 
(tegenover Casino), gratis entree. Meer info 
via www.modernart-zandvoort.com ofTel: 5713'420. 

3-2 SwingSteesjun, Station Haarlem, Perron 3a, 
20.00 tot 01.00 uur. 
Toegang: tot 21.00 uur € 6,50 daarna € ~,OO. 
www.5wingsteesjun.nl of 06-18938260 

4-2 SwingSteesjun Gouwe Ouwe, Station Haarlem, 
Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur. 
Toegang: tot 21.00 uur € 6,50 daarna € 8,00. 
www.5wingsteesjun.nl of 06-18938260 

5-2 Jazz in Zandvoort: Tom Beek plays the Tenor Legacy, 
the ml,Jsic ofSonny Rollins and John Coltrane . . 
Geb. de Krocht, aanvang 14.30 uur. 

12-2 Circuit Park, de '5 Uur van Zandvoort' 

1rrr .~. ti 1 , . •.•• 
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Excursie: Dierspo~en en vogels 
Zondag 5 februari organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland 
een kinderexcursie 'Diersporen 
en yogels '. Kinderen gaan op 
zoek naar sporen van dieren en 
kijken / luisteren naar vogels . 
Op pad als echte spoorzoekers. 

Naast deze excursie voor kin
deren is er gelijktijdig en afzon- . 

derlijk een excursie voor vol
wassenen. Vertrek om 11.00 
uur bij info-paneel bij parkeer
plaatslandgoed Koningshof, 
Duinlustweg 26, Overveen . 
Duur: ± 1,5 uur. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. 
Informatie:' 
Emmy van de Wiel, 023-5246723 
of op www.natuurwegwijzer.nl 

Zandvoorteropgepaktin 
zaak Holleeder 
Onder de arrestanten in de zaak 
Willem Holleeder, de Amster
dammer die door Justitie wordt 
verdacht van afpersing en 
bed reigi ng va n vastgoed ha n
delaren, is ook een inwoner van 
Zandvoort . De man werd al 
maanden door een speciaal 

observatieteam van de politie 
in de gaten gehouden. Hij werd 
in de vroege maandagochtend 
in zijn woning iA Zandvoort
Noord aangehouden. 
De P91itie doet in deze zaak op . 
dit moment geen nadere 
mededelingen . 

Open Huis ROC Nova College ~ N 
- ~ OVaCollege 

Het ROC Nova College houdt en passend beroep. Of het nou ~ .. 
. •• • . . Regionaal Opleidingen Centrum 
Open HUIs. Dinsdag 7februan \ kapper, kok of kapitein wordt, . 
van 17.30-20.30 uur zijn belang- secreta resse, systee m beheer-
stellenden van harte welkom der of sociaal pedagogisch 
op vrijwel alle locaties in de werker: het begint met een Haarlem is op 11 februari van 
regio. Bezoekers krijgen infor- goede opleiding. 09.30-13-30 uur. 
matie over mbo Economie, Tech
niek en Zorg & Welzijn en over 
mavo/vmbo-t, havo en vwo. 

Het is belangrijk goed na te 
den ken over de toekomst en 
bewust te kiezen voor een leuk 

Het Open Huis is op dinsdag 7 
februari van 17-30-2030 uur op 
de volgende locaties: Amstel
veen, Beverwijk, Haarlem, 
Hoofddorp, Ijmuiden en Lisse. 
Het Open Huis van CIOS 

Peuters in Beweging 
Vrijdag 10 februari starten 
weer twee nieuwe cursussen 
'Peuters in Beweging'. De ene 
cursus is voor peuters, vanaf 
21/2 jaar, zonder de ouders 
erbij. De andere cursus is voor 
peuters, vanaf ongeveer 2 jaar, 
samen met hun ouders. 

In deze bijeenkomsten staan het 
spelenderwijs opdoen van nieu
we bewegingservaringen en 

het contact met elkaar centraal, 
waarbiJ natuurlijk plezier voor-

~ op staat Er wordt gewerkt met 
ballen, hoepels, touw, doeken, 
stokken, ballonnen en muziek
instrumenten. De peuters gaan 
kruipen, huppelen, springen, 
hollen en doen verschillende 
spelletjes op liedjes en muziek. 
Voor de fijne motoriek wordt 
er gebruik gemaakt vàn onder 
andere klei, wasco en kralen. 

ENiRE! 10 ,· euro 

Informatie over de opleidingen 
en alle adressen van de loca
ties zijn te vinden op 
www.novacollege.nI.Ofbel het 
Nova Informatiepunt, te lefoon 
023-53° 2010. 

Een leuke veelzijdige cursus, 
van 10 bijeenkomsten op vrij
dagochtend. 
De kosten bedragen voor peu ~ 
ters alleen: €45,00 (°9.00-
09-45 uur) en voor peuters met 
ouders: € 50,00 (10.00-11.00 
uur) .. 
Voor meer informatie en aan
melding kunt u contact opne
men met Stichting Pluspunt 
Zandvoort: 023-5717113-

,Club·"" 
Blinkertweg 2A (ZancIvoarbelaan 1 

VAN 13:00 TOT 15:00 UUR. VAN 11:00 TOT 13:00 UUR. 
Woonhu is op 401 m' perceel, 5 slaapkà mers en Moderne 3-kamer maisonnette met 2 dakterrassen 
een vrij st.gastenverblijf Woonopp. ca 160 m'- en parkeerplaats. Woonopp. ca 100 m' . 

Vraagprijs: € 568.000,= k .. k. Vraagprijs: € 259.500,= k.k. 

GREEVEN MAKELAARDIJ O.G. - TEL. 57 39 234 
WWW.GREEVENMAKELAARDIJ.NL 



Presentatie bestemmingsplan 'Strand en Duin' 
Mogelijkheid voor naaktcamping 

Maandagavond is het nieuwe 
bestemmingsplan 'Strand en 
Duin' in de hal van de Centrale 
Balie van het gemeentehuis 
gepresenteerd. Een groot aan
tal belangstellenden, voorname,
lijk strand pachters en bewo
ners van de boulevards, waren 
gekomen om het nieuwe plan 
~n vogelvlucht door te nemen. 

Het nieuwe bestemmingsplan 
biedt strand pachters de moge
lijkheiçl om de oppervlakte van 
hun paviljoen te vergroten. In 
plaats voor de huidige maxi
male capac iteit van circa 
485m3, gaat er straks gemeten 
worden in oppervlakte en mag 
een paviljoen maximaal 500m2. 
Ook de taluds worden nu 
expliciet in het plan genoemd. 

Deze mogen niet meer dan 40 
meter bedragen, haaks uit de 
duinvoet gemeten. De strand
paviljoens mogen slechts uit 
één bouwlaag bestaan. De 
maximale 'goothoogte mag 
niet meer dan drie meter zijn 
en de r'fokhoogte is op maxi
maal 5,5 meter gesteld. Verder 
moeten de paviljoens gelegen 
zijn op een hoogte tussen de 
4,5 en 5,5 m boven NAP. De 
strandpaviljoens ~r ijgen bin
nenkort ook toestemming om 
kleine zaken als schepjes. en 

vormpjes en dergelijke te ga.an 
verkopen. De gemeente Zand
voort gaat er verder vanuit dat 
er totaal 4 jaarrondpaviljoens 
komen . De plaatsen die ge
noemd worden zijn', buiten 
Take Five, Club Maritime, Tijn 

Akersloot en Club Nautique. 
Deze paviljoens moeten ande
re maatstaven hanteren t~n 
aanzien van dè bebouwing van 
hun kavel. 

Er i.s binnen het bestemmings
.plan een mogelijkheid open 
gehouden om in de duinen ter 
hoogte van het naaktstrand 
een nudisten camping te star
ten. Hiervoor is echter overleg 
met en toestemming voor 

. nodig van het Amsterdamse 
waterleidingsbedrijf en van de 
gemeente Amsterdam. De dui
nen aldaar zijn namelijk in het 
bezit van het Amsterdamse 
Waterleidingbedrijf. Als over
eenstemming wordt bereikt 
kan de naturisten camping 
gerealiseerd worden. 

Intercity Zandvoort - Amsterdam definitief! 
"We hebben er jarenlang voor geknokt. Maar nu is het duide
lijk dat we weer een rechtstreekse verbinding met Amsterdam 
krijgen", zegt CDA-wethouder Hans Hogendoorn, die zich de 
afgelopen ja"ren namens de gemeenté Zandvoort als portefeuil
lehouder Toerisme heeft ingezet om dit resultaat te bereiken. 
Uit de reactie van Hogendoorn kan 001< worden opgemaakt dat 
een ooit gesuggereerde opheffing van de lijn tussen Zandvoort 
en Haarlem volledig van de baan is. 

Met ingang van de nieuwe 
dienstregeling 2007 krijgt 
Zandvoort tweemaal per uur 
weer een rechtstreekse treinver -
binding met Amsterdam CS. 
Zandvoort wordt met ingang 
van die datum opgenomen in 
het vemieuwde Intercitynetwerk 
waarmee NS in 2007 start. 
Amsterdam CS wordt, nog meer 
dan nu al het geval is, een knoop
punt waar overgestapt kan 

worden Elp Intercitys naar alle 
delen van het land. Wel zal er 
op lange trajecten meer over
gestapt moeten worden dan 
tot nu toe. Vorige week meld
de een regionaal dagblad dat 
Zandvoort weer opgenomen 
wordt in het Intercitynet van ' 
NS. De gedachte dat vanuit 
Zandvoort weer direct met de 
trein naar plaatsen als Utrecht, 
Eindhoven en Maàstrich't ge- ' 

reisd kan worden is echter niet 
juist. Overigens verliest de regio 
Kennemerland de rechtstreeks
verbinding met Maastricht. 

'Stoptrein' 
De opname in het .Intercitynet 
betekent niets meer of minder 
dan dat er tweemaal per uur 
een rechtstreekse verbinding 
komt met Amsterdam Centraal. 
Een Intercity die echter in de 
praktijk te vergelijken is met de 
dienstregeling vàri stoptreinen, 
welke met ingang van de dienst
regeling 2005 zullen worden 
aangemerkt als Sprinters. Volgens 
de plannen van NS za l de 
Intercity Zandvoort -Ams:terdam ' 
op vrijwel ieder station tussen 
beide plaatsen stoppen. 

S~ organiseert 'Zonde-Geld-Dag' 
Zaterdag 18 februari is door de SP uitgeroepen tot "Zonde-Geld
Dag". De dag waarop grote en kleine verspillingen van de 
gemeente Zandvoort aan de kaak gesteld gaan worden. 
"Bedoeld om er om te huilen of om te lachen, maar in ieder 
geval om er van te leren. Want met gemeenschapsgeld 
moet zorgvuldig worden omgesprongen", aldus Ingrid de Leeuw, 
lijsttrekker van de SP voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. . . 

. Verbazingwekkende projecten, 
ondoordachte maatregelen, 
oplossingen di'egeen oplos
sing zijn. regelrechte miskleu
nen ... Er gaat wel eens iets mis. 
Jaarlijks verdwijnt veel geld in 
.het putje zonder dat we er met 
ons allen bèter van worden. 
Zonde geld. 

. U kunt als inwoner van 
Zandvoort uw eigen itèm aan- · 
reiken . Als y vindt dat er geld 
over de balk is gegooid bij een 
of ander Zandvoorts projèct, 
nomineert u dan uw project 
via www.zandvoort.sp.nl. of 
meldt u op zaterdag 18 februa
ri eij de SP-stand in het dorp. 

Een jury, met o.a. rádiomaker 
Jac;ques Jongmans en foto
graaf On no van Middelkoop, 
zal de meest in het obg sprin
gende verspilling 'uit de inzen
dingen kiezen. Op maandag 20 
februari zal de 'Zonde-Geld
Award' aan het college over
handigd worden. 
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aanEfe 
.Heino die het 
permanent in bruIkleen 
de gemeente heeft aange
boden. Het bronzen beeld is 
282 cm hoog en heeft de 
fraaie titel "The Seas of She" 
en het verbeeldt de verbon
denheid met de zee. 
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Appar~ementencomplex 
Op een unieke locatie, midden in het çentrum 

van Zandvoort maar toch rustig gelegen, 

wordt appartementencomplex 'Oranjehof' 

gesitueerd. Zoals de naam .ol doet vermoeden 

bevindt het complex zich in eEm gebied dat 

doet denken aan een binnenplaats. 
. Een gebied dat- besloten ligt tus~en vi~.r 
bekende straatnamen van het Zandvoortse 

dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 

het Kerkplein. 

Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus

station en het gemeentehuis liggen allemaal 

in de onmiddelijke nabijheid van het complex. 

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen 

verde~ld over drie verdiepingen en een parkeer

kelder. De appartementen zijn verschillend van 

omvang en variëren van 86m2 tot 156m2 . 

De appartementen zijn voorzien van ruime 

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor 

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men 

kan genieten van zon en zeelucht. 

De ruime livings en royale afmetingen van de 

overige ruimten zorgen voor een comfortabele 

woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift 

en een camera voor de video/phone installatie 

bij de entree. 

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm 

. terra metselwerk en getooid met een zinken dak. 

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in 

de beveifigde kelder ~ 27.500 v.o.n. 

Makelaars O.G. 
:.A.. 

eEN,SE I .. I 
van LINGEN 

Tel 'Ol] - 5715715 
www.cvl.nu 

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL 
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DE POLITIEKE PARTIJEN OVER ... POLITIEK ~~ 

-----
HERSTRUCTUREREN In aanloop naar 7 maart 

Komende week laatste s'erie 
commissievergaderingen 

Komende week zullen weer de raadscommissies de vergade
ring van de raad op 21 februari gaan voorbereiden. Het zullen 
zeer bijzondere vergaderingen worden omdat dit' de laatste 
serie van deze raadsperiode is. Ook zal de raadsvergadering van 
21 februari de laatste zijn waarin beslissingen zullen kunnen 
worden genomen. De vergadering daaropvolgend, woensdag 
'5 maart, zal het afscheid zijn van de huidige raad en de dag 
daarna, donderdag 16 maart, zal de nieuwe raad worden voor
gestèld aàn de burgers van Zandvoort. 

De raadsvergadering van dins
dag 25 april zal dan worden 
gebruikt voor. het vaststellen 
van het raadsprogramma, 
de benoeming van de wet
houders, het instellen van de 
diverse comm iss ies, de benoe
ming van de comm issie leden 
en . overige benoemingen. 
De eerste 'echte' raadsvergade
ring zar zijn op dinsdag 
30 mei, voorafgegaan door een 
serie commissievergaderirigen 
begin mei. 

Aangezien het kort dag is 
voo~ 21 ' februari, hebben de 
commissies College zaken en 
Planning & Control hun laat
ste vergaderingen dir~ct na-de 
afgelopen raadsvergadering 
gehouden. 
Maandag 6 februari volgt de 
commissie Projecten & Thema's 
en dinsdag 7 februari de com
missie Raadszaken. 

Tijdens de vergadering van de 
commissie Projecten & Thema's 
za l een presentatie worden 
gehouden over de herindeling 
van Duintjesveld (derde fase), 
gevolgd door een discussie 
om tot een raadsvoorstel 
te komen, Eveneens is qe 
wethouder is uitgenodigd om 

informatie te verstrekken over 
'de huidige stand van zaken 
rond de Wet Maatschappelijk 

,Ondersteuning (WMO). 

De commissie Raadszaken zal 
zich onder meer buigen over 
de aanpassingen van het 

' Masterplan voor het Louis 
Davids Cëirré. De raad heeft 
op 13 december 2005 besloten 
om de inspraaknota Master
plan LDC vast te stellen. 
Besloten is het pla n, mede 
op basis van de inspraak
reacties, nog eens kritisch 
tegen het licht te houden. De 
projectgroep heeft stappen 
gezet in de aanpassing van 
het Masterplan, Nu zullen eén 
Raar kaderstellende besluiten 
.) d • moeten wor en genomen .. 

Een ander agendapunt is het 
Voorbereidingsbesluit Midden
boulevard. 

. Voorbereidingsbesluiten geI
den voor één jaar, Op 10 juli 

, 1998 is begonnen met de 
bestem m i ngspla n proced ure. 
In de jaren 1999 t/m 2005 

zijn opnieuw dergelijke beslui
ten door de raad genomen. 
De commissie wordt verzocht 
advies uit te brengen aan 
de ~aad, 

De Middenboulevard heeft de laatste'jaren al meer dan eens gezorgd vQor stevige discussies. 
Niet alle~ in.de commissievergaderingen en in de raadsvergaderingen maar zeker ook op 

, straat en in de diverse uitgaansgelegenheden in Zandvoort. Naar het zich nu laat uitzien zal 
het waarschijnlijk één van de meest belangrijke onderwerpen voor de komende gemeente

raadsverkiezingen worden. De Zandvoortse Courant stelde dan ook de volgende twee vragen: 

Wat is uw beleid ten aanzien van de herstructurering van de Middenboulevard? 
Wat moet er dus de komende jaren gaan gebeuren? 

Een bouwplan zonder draagvlak 

.bij de betrokken burgers en met 

een tekort dat kan oplopen tot 

€70 miljoen (dat is €4000 per 
inwoner) is idioot. De peildatum 

van 1 januari 2005 voor het garan

tieplan moet speculatie voorko

men, maar brengt bewon~rs in de . 

misè're. 07 VVD kiest voor de 
bewoners! Grootheidsw'lanzin 
moet gestopt worden', Na de ver

kiezingen moet het plan worden 

te.uggebracht tot de proporties 
van de 'Nota van Uitgangspunten 

2002'. De VVD zal nooit instem

men met het jarenlang procede

ren tegen de eigen burgers, nota 

bene met hun eigen geld. Neem 

geen b~sluiten voor de verkiezin
gen van 7 maart a.s.! 

De Middenboulevard heeft geen 
enkele flJnctie als verblijfsgebied . 

Om dit gebied aantrekkelijk te 

maken is een herstructurering 
nodig. Helaas is dit niet te doen 

zonder sloop van een aantal wonin

gen. Soms moet het persoonlijk 

belang wijken voor het algemeen 

belang en in het geval van ' de 

Middenboulevard kan dit ni,et 
anders, hoe vervelend dit eok is voor 
de huidige bewoners,GBZ heeft, 

van het begin af aan, ervoor gestre

den dat dit zonder geldelijk verlies 
voor de bewoners gerealiseerd 

. moet worden . Omdat het hele 

project in stappen (die financieel 

stap voor stap verantwoordt wor

den) zal plaatsvinden, staat GBZ 
achter de gepresenteerde plannen. 

Het CDA houdt zich vast aan zijn 

ideeën, die wij verwoord hebben 

in de nota: "Het Ruimtelijke Functio

neel Plan (RFP) voor de Midden
boulevard CDA Zandvoort" (10 maart 

2005), De 'polen'Van Fenemaplein, 

Badhuisplein en Watertorenplein 

ombouwen tot het moderne toe- ' 

ristische gezicht va.n de badplaats 
Zandvoort, Woongebie'den niet 

volstampen met hoogbouw, Het 

CDA blijft in contact met de bewo
ners van de Middenbouievard, we 
zullen ons .uiterste best doen dat 

zoveel mogelijk wensen worden 

meegenomen in de verdere ontwik-. 
keling van de plannen. Bij het CDA 

is onteigening in principe niet aan 

de orde! Er zal geen gebied worden 
ontwikkeld, voordat de financiële 

haalbaarheid is aangetoond. 

Uitgangspunt was: beide polen 
toeristisch ontwikkelen, Een raads

meerderheid ging, zonder investe

ringscontracten noch zekerheid 
over subsidies, akkoord met ingrij. 

pende plannen voor het hele 
Middenboulevardgebied. Met een 

tekort van 32 miljoen euro oplopend 

toL? Wij allemaal draaien er voor 

op als het fout gaat. Uit de Structuur
schets:"Een zorgvuldige planmatige 

aanpak, een duidelijke zonering en 

het aantonen van behoefte en slaag

kansen zullen aan de ontwikkeling 

vooraf moet~n gaan", en: "Vanuit de 
polen het gebied vernieuwen zodra 

. het draagvlak hiervoor aanwezig is." . 

Aan beide voorwaarden is niet vol

daan. Gedwongen sloop (huizen 
slopen om nieuwe huizen te bou

wen) is voor OPZ onbespreekbaar. 

• PVDA 
Dat de Middenboulevard hoogno

dig moet worden 'opgewaardeerd', 

betwijfelt niemand. Maar hoe is 
de vraag? Veel bewoners maken 

zich grote zorgen over de waarde 

van hun bezit en hun woon plezier. 

De Pv?A onder~ent deze proble
men en maakt zich hard voor de 
,belangen van de bewoners en 

ondernemers in dit gebied, in het. 
bijzonder wat betreft het 'garan

tieplan'. Het gaat ons om heldere 

afspraken en besluiten bij de 

Middenboulevard maar ook bij het 

Louis Davids Carré en Nieuw 

Noord. De PvdA is ook van mening 

dat de verdere ontwikkeling van 
de Middenboulevard voortvarend 

ter hand moet worden genomen . 
om te zorgen dat Zandvoort weer 

een aantrekkelijke badplaats wordt. 

AI> - SP 
Dat er eindelijk iets moet gebeu-

ren met de Middenboulevard is 
voor ons geen vraagstuk. Wij 

betreuren het echter zeer dat over. 
. de Middenboulevard geen referen- . 

dum is gehouden. Zaak is dat er 

een groot draagvlak voor de plan
nen onder bewoners is. Hèt kan en 

mag niet zo zijn dat mensen finan

cieel of a nderszi ns i n de problemen 

komen, er moeten dLJs goede 
regelingen getroffen worden. De 

hebouwing moet laag blijven met 
veel open ruimten en groen. Met 

een mooi plein, waar men in de 

winter bijvoorbeeld kan schaatsen, 
. gezellige winkeltjes en leuke horeca

bedrijven. De plannen moeten 

financieel haalbaarzijn,de inwoners 

van Zandvoort mogen hier niet de 
dupe van worden. 

GROEN ",fNKS 
Het .project Middenboulevard 
moet onmiddellijk gestopt worden. 

Het vraagt om heroverweging, 

Jammer, dat na jaren hard werken 

er geen haalbaar plan op tafel ligt 
wat aan de verwachte doelstel

lingen voldoet. We moeten realis

tisch zijn en een s,tevige stap op 

de plaats maken. Doorgaan met 
emotionele besluitvorming levert . 

alleen een heleboel verliezers op. 

EËn tekort van 35 miljoen euro is 

door de Zandvoortse bevolking 

niet op te brengen. De beoogde 

upgrading van hetzeefront is ook 

volgens extern rapport twijfel
achtig. Veel leed en financiële 

onzekerheid bij de huidige bewo

ners, Leegstand door een te grote 
toename van het winkeloppervlak 

in Zandvoort. 



Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u . thuis of in uw bedrijf! 
-Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 

. Tel. 023-5739278 
e-mail: hanswillemse@planet.nl 

IJ~erhandel Zantvoort 
-=fl!~~~ AI 40 Jaar Uw SpE~cjallistl 

Sloten en inbraak
beveiligingen met . 
eigen montagedienst 

. bii U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
Montage voigens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwiik - Umulden - Heemstede - Zo.odvc.,rt I 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

.... 
In- en verl<oop van nieuwe 

en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 4580 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN · 
EN SCH RIJVEN? 

U bént echt niet de enige. 

Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 

·computerlessen. Gratis proefles! 

Bel ROC Nova College (023) 531 95' 53 
en vraag naar Annet Flink. 

AIS Zandvoort je lief is . · · 

Ik ben Uschi Rietkerk

Gubbels, nr. 5 op de 
lijst van de PydA. 

Ik werk bij de 

Hulpverleningsdienst 

Kennemerland bij 

de GGD. Al jaren 

ben ik actief in de 
Ondernemingsraad 

De PvdA is een sbciaal-democratische 
partij die uitgaat van gelijke kansen, 
vrijheid en solidariteit. Deze 3 waarden 

. zie ik graag in mijn ,dorp. Want 
"Zandvoort is mij lief'! 

ZANDKORRELS' Een metamorfose 
hoeft niet 

duur t e zijn: 

Feestje!!! Te huur: Te koop: 
complete inboedel 

2-kamerappartement. 
o.a. Koelkast, TV, 

fornuis, magnetron, 
oven,2 bankstellen, 

Behang- en schilders
bedrijf Arnold Nijkam'p 

Tel / Fax 571 3' 72 
Mobiel 06-54264259 
, Voor al uw behang

wit- en 'schild 

ZA 
PARTIC 
ZAND 

kleur dvies 

of auto's m J i 
een waard€t~v~n 

%Jr( 
opr,onppl<; l,ot zakenadvertej1tres 

"'.':"'"""".~,v .. ,~.,',..,...~' • 

ZAKELIJKE 
ZAIQDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertenti e niet voldoet aan de 
parti culiere voorwaa rden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Laat je opmaken 
dooreen 

professionele 
visagiste. 

Ervaring in 
diverse make-up. 

Info: 
tel. 06-41915832 

Eénpersoons zomer
huis, voor permanente 
verhuur. Beschikbaar 

vanaf 1 maart. 
€ 400 incl . G/ LlW 
voor bezichtiging: 
Tel. 023-57 158 Ol of . 

zomerhuis@zonnet.nl 

. 2-pers. bed, 
wandkasten etc. 
Tel. 06-53644663 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: SVP Elk cijfer, leesteken en elke letterofspatie in een apart vakje plaatsen 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 
2) Bruna Balkenende, Grot~ Krocht 18 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsin'g dezelfde week. Uw naam ..... 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaa rden \loor schade 
van 'we lke aard da n ook, ont staa lÏCloor niet tijd ig of onj u ist (Bedrijfsnaam) .. .. .... . .... ...... . .. .. ...... .. .. .... .. .. ..... .. .. . 
plaatsen van Zandkorre ls komen op grond van inhoud zonder 

opgaaf va n redenen, worden geweigerd. Telefoon. •. ... . . . . _-------------------------~---~---------~--------_._----------------------------_. . \ 

. "Gebouw De Krocht" 
Jazz in Zandvoort 

Zondagmiddag 5 februarî ~~J~WiIfIIII"If] 

Beek plays Tenor L 
music of Sonny .... u' •. u.J 

and J ohn Col'trane. 

Boudewijn's Visservice 
Het adres voor al uw visschotels en specialiteiten 

Tegen inlevering van deze adver:tentie 
5 Haringen voor€ 7,50 

(Zoals U van ons gewend bent VERS VAN HET MES!) 

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino en r 
o.p d~ moment op het s~rand (zuid) van Zandvoort '~~ 

Zat ... dag ,"Zondag. tel: 023-5730695/ 0&-12204845 t-
goopend www.boudewijnsvlsservlce.nl . 

I ADMIN.ISTRATIEKAN~OOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief. 

Factureren, BTW-aal1gifte, uw gehele 
administra~ie tot de jaarrekening . 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep.nl 

. 1.io::Y&'"l 

m S I ~!~~!:~~;::; «I Hu n.m ~ Amsl-',,""n 
KorteZl")l'Neg9 8&nkt0U>0f 3 

.~d~~f4T:u. 205113D HlIoIrIe<n ' 1183 NP ./UrosIeIV«n 

T. 023· !'i271.ol44 T 01.0 64030 66 . 
e ;"lo@olSMJ'ooiJ.~ E Mo@ctlO .. gu,)"" u'Il 



Door Nel Kerkman 

De zoektocht naar jongeren van Zandvoort is altijd voor mij 
verrassend. Soms heb ik niemand en dan is het echt "help" 
maar soms schiet er een naam van een jongere te binnen die 
ik kan bellen. Deze week heb ik mijn gast. dicht bij huis gezocht 
en eigenlijk is het een verrassing voor zijn oma. Hoewel iets 
te jong voor. de rubriek, een jongen die lekker kan kletsen 
(van wie zal hij dat hebben) en actief bezig is. Zijn naam i 
Wesley Spierieus en .hij wordt op 3' maart 12 jaar. Hij 
in het oudste gedeelte van Zandvoort samen met zijn oude 
en hamster Mosie. 

School 
Wesley zit in de laatste groep 
van de Oranje NassausehooI. 
Vandaag is hij met zijn groep 
op snuffelbezoek geweest bij 
het Wim Gertenbach College 
in Zandvoort. Helemaal "vet" 
vond Wesley het. Ze mochten 
meelopen door de diverse loka
len waar Frans, scheikunde en 
informatica gegeven werd. Het 

Wesley geweldig vindt. Hij 
traint twee keer per week bij 
Skicentrum Heemskerk in het 
ski racingteam. Een middag 
wordt getraind op de lopende 
band waar de techniek wordt 
geoefend .en een middag skiet 
hij bij Snow Planet in Spaarn
woude op echte sneeuw waar 
de slaloms geoefend worden . 

ItMijn lievelingsmaaltijd is wokken" 

was al een belevenis op zich 
want op de basisschool moet 
je op één plek blijven en nu 
ging je van lokaal naar lokaal. ' 
Na de basisschool gaat Wesley 
naar de open dagen van de 
scholen in Haarlem om te kij
ken hoe de scholen daar zijn. 
Hij heeft nog niet een echte 
keus gemaakt, net. zoals hij 
nog niet weet wat hij straks 
wil worden; misschien piloot 
of iets bij de sportacadem ie. 
Vanwege de vele sporten die 
Wesley beoefent en daar gaan 
we het nu over hebben. . 

Sport en andere interesses 
Wesley heeft heel lang op ju,do 
gezeten dat heeft hij ingeruild 
voor hockey, tennis en skiën. 
Laten we maarvan sport naar 
sport gaan anders wordt het 
te ingewikkeld. Skiën is op diL 
moment wel dé sport ' die 

Wesley is a I een paa r keer 
gevraagd om met de jeugd
groep mee te doen met 
skiwedstrijden in Oostenrijk 
maar daar moet hij nog over 
nadenken. In de winter krijgt 
Wesley tennislessen in het 
Center Parcs en zomers bij de 
Zandvoortse Tennis Club op 
"De Glee"waar hij samen met 
zijn vrienden of met zijn oma 
ook buiten de lessen om een 
balletje slaat. Wesley hockeyt 
bij ZHC en zit in jongens Dl 
waar er meer op recreatieve 
basis gespeeld wordt. Eigenlijk . 
zou hij meer wedstrijdtrainin
gen willen en hij weet nog niet 
of hij in Zandvoort blijft spe
len.Buiten al zijn trainingen 
om is Wesley ook op straat te 
vinden om bijvoorbeeld te 
gaan voetballen bij de voet
balveldjes in Oud Noord of hij 
gaat met zijn fiets naar de 
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te 
gaat 

Wesley met vrienden 
naar de kinderdisco in Plus
punt (AKZA) het is daar gezel
lig en je kunt er veel doen zoals 
meedoen met de playback
show. Na ons gesprek gaat 
Wesley naar de bibliotheek 

. want hij moet een werkstuk 
maken over Nieuw Zeeland. Ik 
vraag waarom hij voor dit land \ 
heeft gekozen. Wesley vertelt 
dat hij in het voorjaar een 
maand, samen met zijn ouders 
en zijn beste vriend, zusjes en 
hun ouders, daar naar toe 
gaat. Vandaar zijn interesse. 
Geweldig zeg, wat is hij een 
bofkont! 

-Het Nationale Voorleesontbijt 
Jaarlijks wordt in het hele land een groep bekende Nederlanders 
uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale 
Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belang-. 
rijk vinden. De Zandvoortse bibliotheek Duinrand had dit jaar 
op dinsdagochtend 3~ januari twee agenten uitgenodigd tij
dens het Nationale Voorleesontbijt. 

Door Nel Kerkman 

Kinderen luisteren aandachtig . 

De zeventig kinderen vonden 
het eigenlijk wel spannend om 
twee agenten, Bert Halmingh 
en wijkagent Jeroen Poppe, in 
vol ornaat te zien. Bert had een 

boek bij zich over Dikkie Dik die 
zich steeds verstopte en Jeroen 
had Dikkie als pqppenkastpop 
bij hem. De agenten moesten 
duidelijk wennen aan hun 

nieuwe rol als voorlezende 
ager:lten maar jeugdbibliothe
caris Annette Juffermans stel
de hen op hun gemak. Dikkie 
Dik werd snel door de kind ~ 

ren en met hulp van Bert en 
Jeroen gevónden. Daar ben je 
tenslotte politieagent voor. Het 
prentenboek van het jaar "Dat 
ben jij, Kiki!" werd door Anette 
Juffermans verteld met het 
vertelkastje. Daarna mochten 
alle kinderen gaan picknicken. 
Ze kregen lekkere sandwiches 
met pindakaas,jam of kaas en 
een beker limol')ade. 

De nationa Ie voorleesdagen 
zijn met deze actie van start 
gegaan. Op vrijdag 3 febryari 
om 10.30 uur komen 'de mam
mies' naar de bibliotheek met 
de peutervoorstelling "Dat ben 
jij Liesje". Er zijn nog kaartjes 
.te koop aan de balie van de 
bibliotheek. Tijdens de voor
leesdagen krijgt elk kind die 
zich opgeeft als (gratis) lid, het 
eendje-Kiki cadeau. 



@ 
~wekery 

CP. tJa» ~leell 
van Stolbergweg 1 

Tel. 57 17093 

Hpltestraat 65 Zandvoorttel.: 02j-57120 60 

Eric Koller: 
Kolder in Circus 

Zandvoort 
In zijn eentje presteerde Eric Koller opnieuw het 
publiek goed aan te voelen. Met zijn kolderieke 
humor en grappen kreeg hij op 29 januari in Circus 
Zandvoort weer het publiek aan zijn voeten. 

Door Lienke Brugman 

Vooral jongeren, ruim 
aanwezig deze zondag
avond, weten deze apar
te humor te waarderen. 
Hoewel,jongeren ....... ook 
uit de hoek van de wat 
oudere generatie borrel
den regelmatig daveren
de lachsalvo's de zaal in. 
Wie voor de tweede keer 
deze voorstelling zag, 
herkende veel items uit 
zijn vorig optreden. D!i= 
'voetba Iwedstrijd ' aan 
het begin van de avond, 
was als vanouds weer 
een topper. Wat een 
energie verbruikt deze 
comedian, hij staat geen 
twee tellen stil en springt 
als een kikker over het 
toneel. "Gek als een 
deur", hoorde 'ik iemand 
uit de zaal lachend 
beweren. 

Met zijn .weergaloze 
mimiek wordt dan ook 

elk stukje 'theater' een 
topper. Of het nu een 
act is als poppenkast
speler achter een houten 
kist, of als golfer, Koiier 
weet er overal een speci
ale draai aan te geven. 
Regelmatig dook hij 
tussen het publiek, om ze 
a Is een jonge hond te 
verrassen met zijn gekke 
grappen . SchoEJt ping
pong balletjes de zaal in 
bij het spelen van zijn té 
gekke golfact (en kreeg 
ze ook weer tienvoudig 
terug gegooid omdat 
iedereen er bij binnen
komst een balletje kreeg 
aangereikt). 

Grappig en goed gevon
den was de uitbeelding 

' van een schaatse~ de 
ijsvloer uitgebeeld door 
een opgehangen stuk 
plastic, com pleet met 
wak. Als je Koiier na 
het schaatsen dan ziet 
'zwemmen' als vis ónder 

SPORTEN IN ZANDVOORT 

Onder regie van de CDA-wethouder is de 
sportnota stand gekomen. 

:î'î 

ast Radio, uw internet radio s1ation ';4 uur per dag 
per week. 

Jks: 
OlmO·12.00 uur 
1:2.00 -18.00 uur 

Klassieke muziek W 

Pop muziek voornamelijk uit de jaren 
60,70 en 80. 

18.00· 22.00 uur 
Z;WO - 08.00 uur 

Klassieke avond muzjek 
Jazz in alle stijlen door de nacht heen 

Om de week op wÖ~hsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
'Hef Praetnuys'. Live uitzendingen vanuit"Het Wapen van 
Zandvoort". www.dutchcoa>tradio.nl 

I~TV N-H 
I~AI)I()+TV N()OIW-HOLLAtW 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 

Noord Holland. Radio Noord·Holland is bovendien de officiële 

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

het ijs, . kun je echt je 
lachen niet houden. Het 
stukje van de oude man 
achter een looprekje die 
'aan het eind in elkaar 
zakt mag er van mij uit. 
Het gaf géén goed beeld 
van de onbevangen en 
niet kwetsende humor 
die deze comedian 
normaal laat zien. Maar 
daa r is het ook een 
try out voor: kij ken en 
voelen wat is grappig en 
wat n iet. Ijzersterk en 
zeker nog eens voor 
herhaling vatbaar was 
het optreden van de 
balletdanseres. Verfraaid 
met WC borstels en 
twee met water gevulde 
WC eenden werd op 

Donau een dansje uitge
voerd waarbij het water 
op de maat van de 
muziek in het rond 
zwierde. 

Waanzinnig goed en leuk 
gevonden was ook de 
conference waa rbij de 
microfoon hapert, heel 
knap gevonden en, met 
iemand uit de zaal die 
prima meespeelde, werd 
dit een topper. Een man 
van weinig woorden 
maar veel daden. 

"Fooi Koller", houdt het in 
de gaten, een lach en een 
traan (van plezier). 
Succes verzekert. 

Filmprogramma 
2 februari t/m 8 februari 

Dagelijks 
13.30 

ffkr~~ 
chicken 

linie 

Dagelijks 
15.30 

Knetter 
Carice van Houten 
Daan Schuurmans 

Do. t/m di. 
19.00 

Justlike 
heaven 

Dagelijks 
21.30 

KISS KISS, 
BANG BANG 

Robert Downey Jr., o Val Kilmer 

Woensdag 
19.30 

Paradise 
now 



Kunst bij de fysiotheTape~t 
Achttien jaar geleden begon Fysiotherapie De Boer en Zwart 
aan de Hogeweg met het exposeren van kuns~ in hun kleine 
maar gezellige praktijk. Elke twee maanden proberen zij nieuwe 
schilderijen op te hangen van diverse kunstenaars en kunst~na" 
ressen. "Heel veel mensen exposeren hun kunst hier voor het eerst. 
Maar je hebt ook mensen die hier al een paar keer hebben gehan
gen met hun schilderijen. Het is erg leuk om te zien ~oe mensen 
groeien met hun kunst. Iedereen krijgt bij ons een kans om hier 
zijn eigen din& op te komen hangen", vertelt Arjan de Boer. 

Zo ook Lilian Gaus, die twee 
maanden van de praktijk van 
De Boer en Zwart gebruik heeft 
gemaakt om haar schilderijen 
·aan het pub~iek van Zandvoort 
te laten zien . "Arjan is mijn 
buurman. Toen hij mij een keer 
thuis had zien schilderen vroeg 
hij m ij of i k bij hen wi Ide expo
seren. En dat heb ik natuurlijk 
met beide handen aangepakt, 

. ma'ar eerst moest ik nog schil
t deren om voldoende doeken te 

creëren om in de praktijk op te 
hangen!'1 Gaus is altijd al zeer 
creatief gewee·st. Toch heeft 
het lange tijd geduurd ~oordat 

"Drieluik" 

ze begon met schilderen. "Ik 
ben een telg uit eén horeca
familie. De stimulatie die er 
.nodig was om de kunstwereld 
in te gaan .ontbrak. Maar een 

. aantal jaren geleden is het 
kunstzinn[ge bij mij vanzelf 
naar boven gekomen. Ik ben 
zomaar op een dag begonnen 
met schilderen", verte'lt ze 
enthousiast. Voordat ze begon 
met haar hobby aeed Gaus 
allemaal dingen die niets met 
schilderen te maken hadden. 
Maar ze heeft altijd al het idee 
gehad om óoit een keer te 
gaan schilderen. "Als ik schilder 

-v 

ben ik daar best fanatiek in en 
vergeet ik de tijd. Dan ben ik er 
even niet",aldus de Zandvoortse 
ku nstena res. 

~. 

Inmiddels heeft ze les gekregen 
van Marianne Rebel en laat zij 
zich van tijd tot tijd adviseren 
door een kunstenaar in hart en 
nieren. Haar hobby lijkt uit te 
groeien tot een ware fulltime 
baan. "Vorig jaar V\(as één van 
mijn schilderijen te zien in de 
Agatha Kerk. en ik . had een 
expositie in het casino. Ook heb 

. ik een drieluik in Heemstede 
hangen. Daarnaast heb ik dan 
nog twee maanden bij De Boer 
en Zwart geëxposeerd en 
onlangs ben ik gevraagd om 
les te geven in een 'centrum 
voor' mensen met epilepsië. 

. Het gaat dus erg goed met mij 
en mijn schilderijen!" . 

De schilderijen vàn Lilian Gaus 
zijn kleurrijk en vrolijk. Als je bij 
Fysiotherapie De Boer en Zwart 
binnen komt, lijkje de pijn al 
snel te vergeten. Gaus gebruikt 
allerlei soorten verf en diverse 
qoekmaten. Ze is begonnen 

. met het schilderen van de 
sterrenbeelden. Maar tegelij
kertijd schildert ze kunst waar
mee te de mens wil pereiken. 
"Het allermooiste vind ik dat 
mensen zo positief zijn over 
haar schilderijen en dat ze 
die zo vrolijk vinden. Dan ben 
ik gelukkig", 'zegt De Boer 
enthousiast over de schilderij
en van zijn buurvrouw. Voor 
degenen die geïnteresseerd 
zijn in de schilderijen van Lilian 
Gaus, kunnen haar bereiken via 
tel: 57183 85 of 
liliangaus@casema.nl 
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"Lijstduwers of 
nepkandidaten ?" 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 
belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én 
inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken 
enkele aspecten van de lokale politiek. 

door Hans Botman 

Een lijstduwer is een chic 
woord voor nepkandidaat, zo 
kopte de NRC zaterdag. In 
Zandvoort barst het van de 
nepkandidaten, maar zijn ze 
ook allemaal lijstduwers? Het 
antwoord i's nee. Bij veel par
tijen staan er kandidaten op de 
verkiezingslijst die er nacht
merries van' krijgen wanneer 
de realiteit van een raadszetel 
dichterbij kom.t. Ze zijn ge
zwicht voor de smeekbeden 

. .van het partijbestuur om de 
lijst aan te vullen. 

die ook weet wat er in de grote 
boze buitenwereld achter.de 
duinen speelt. 'Overigens slim 
gedaan van deze partij, want 
de voor.malige voorzitter van 
Ajax staat precies op een plek 
die wel of geen toegang geeft 
tot de gemeer:lteraad. De VVD 
moet dan wel vier (van de 17) 
zetels halen. Bij het CDA staat 
Yvonne van Gennip wederom 
op de lijst, als zesde. Dat is ver
-moedelijk een onverkiesbare 
plaats, dus het goudhaantje ' 
van Calgary'88is een nepkan
didaat. Van Praag en Van Gennip 

. zijn wel de enige landelijk 
Op de offfciele kandidatenlijs- . bekende personen op de kan
ten, verstrekt door de gemeen- didatenlijsten in.Zandvoort. 
te, is er slechts één persoon die 
zich echt lijstduwer wil noe- Opvallend is verder dat van de 
men: Coen Bleijs van Gro~n in totaal 118 kandidat~n er 
Links. AI sinds jaren een fervent slechts 3; vrouw zijn, dat is iets 
strijder tegen de vermeende meer dan een kwart. Politiek is 

. geluidsoverlast van het circuit. kennelijk een mannenzaak. 
Dus wie dit walhalla van de · - Gemeehtebelangeo Zandvoort 
pk's weg wil hebben moet op springt er positief uit met 
de nummer negen van Groen twee vrouwen op de bovenste 
Links stemmen. Dat is tenmin- twee plaatsen. De langste lijst 
ste duidelijk. leverde de ?uderen Partij 

Anders ligt het met Michael 
van Praag, de nummer vier van 
de VVD. Ik denk dat hij, mocht 
het zo ver komen, zich inder
daad in gaat zetten voor onze 
gemeente. Nooit weg, iemand 

Zandvoort in: 27 mensen, Het 
aantal senioren in Zandvoort 
is inderdaad hoog, maar om 
daar nou op deze manier het. 

. accent op te leggen ... Het zijn . 
in ieder geval 27 stemmen voor 
OPZ, zullen we maar zeggen. 

Prestigieus kunstwerk voor 
opgeknapte boulevard . 

De opgeknapte Boulevard Barnaart krijgt een prèstigieus kunstwerk. 
Kunst en Vormgeving Noord-Holland, die in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland de 'aanbesteding' begeleidt, meldt dat momenteel 
drie internationaal opererende kunstenaars zijn geselecteerd. 

Kunstenaars 'Van der Toorn, 
Alphons ter Avest en Herma'nn 
Maier Neustadt zijn nu bezig 
met een schetsopdracht voor' 
het kunstwerk. Kunst en Vorm-' 

. geving Noord-Holland verwacht 
de schetsvoorstellen begin 
maart te kunnen presenteren . . 

De ge'meente Zandvoort is blij 

J v 

met net pla'n van de provincie 
om aan de Boulevard Barnaart 
een kunstwerk te plaatsen. De 
boulevard is één van de twee 
toegangswegen van Zandvoort 
en moet derhalve het visite
kaartje van onze badplaats vor
men. Eeh kwaliteitskunstwerk 
heeft een duidelijk toegevoeg-. 
de waar,de voor de omgeving. 

, 
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2 februari t/rn 8 februari 

I~rse Sucadelappen ' 
kiI9€9,95 

kijk ook e~ns op onze website: 
www.slagerijhorneman.nl 

Greeven 
Makelaardij o.g 
10% korting voor 
ZandvoortPáshouders op 
~en taxatierapport, 

Tel. 023 513' 92 34 
www.greevenmakelaardij.nl 

J-{eat/ïer', 
In de l11aand februari voor Zandvoort 
Pashouders een valentijnssetje in 
het rood van het italiaanse merk 
Vallisere voor € 4°," 

Kerkstraat 38A 023 573 26 50 

SEAQPTIEK 
Op alle zonnebrillen 10% korting 

in de maand februari voor~ 
ZandvoortPashouders. 

Haltestraat 5, :rel. 5712174 

LUCAS ZANDVOORT 
Voor Pashouders 

Vrijblijvende 
prijsopgave 

~ Wij leveren goéd werk 
Sii;..--tiwr een redelijke prij'" 

Tel. 06 111 403 S9 
Ingeschreven bij KvK Haarlem 

, Raadhuisplein 1 
(boven) Tel: 5712197 

Grand ~s~~ 
grati 

Zandvoorf 

ZA 
ders. 

s 
GRIEKSE SPEC1ALlTElTEN 

~·uClliTHEEK ~:~~:~~:!~ 
V n 11 c· "> bij 1Consumptie 

ZANDVOORT 1 gratis I 
Hattestraat20 - tel 023-571 4095 SHOOTER. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

HaJte.."lmat 46 Td; 573 7ti 46 
",.,~ . lau:rejt!!lhardy. n! 

EMOTION BY 

=SI::>I~IT 
Op vertoon van de pas 10% korting 

op nieuwe collectie schoenen 
van 2 t/m 16 februari. 

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 3880 . 

Koen~·tleaning Servic& 

Met ZandvoortPas 5% korting 0 alle ~rtikelen , 

ook op Fleurop bestellingen 

Haltestraat 30· Zandvoort 
Tei : 023 572 00 42 
www.bloemenaanzee.nl 

FOTO MENNO GORTER -----------------------Analoog en Digitaal Mellno kan het allemaal 

, Gratis 
Een wegwerpcamera l w.". E 6.95 

voor 
z. V.-Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken. ' 
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ZEESTRAAT 36 

EVEN GEEN ZIN 
IN KOKEN I?! 

,DAGMENU 7,
INCL GLAS WUN 

MAANDAG T /M VRIJDAG 

MET ZANDVOORTPAS 

023-5734001 

VOOR ALLE 
ZANDVOORTPASHOUDERS 

10% kor~ing 
op 

OAKLEY 
ZONNEBRILLEN 

IN DE MAAND FEBRUARI 

M ON NO VAN MIDDELKOOP 

\bi FOTOGRAFIE 

Zandvoort en Zandvoorters op' een. 
. biizondere manier in beeld 

• webalbum met de laatste foto's • Bedrijvengids 
• Groepsfoto's van vroeger • Evenementen~alenè:ler 

Aanbieding. 
10% korting op de nieuwe zomercollectie 

voor ZandvoortPashouders. 

Thorbeckestraat 10 - 023 571 45 93 

BijJDkeer 

~dineT. 
gnms 

avemochtingin 
Hotel Danzee 
_ZOndWJOrt 

~ 

-, Take FhIa 

. / . 

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
10 % korting op de à la carte kaart. 

Graag even van tevoren melden. 
Voor reserveringen: 023·S716119/info@tfaz.oI 

LOODGIETERSBEDRIJF -:-

SPOLOERS BV ,.-
Voor ZandvoortPas houders 

Bij aanschaf van een 

Friedrich Grohe Kraan 

een fles Grohe ontkalker 'cadeau 

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort . 
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort 

Telefoon: 023-5712630 
E-mail: Info@$polders.nl 



"Hogeweg 46" is een luxueus kleinschalig appartemententomplex in een levendig dorpscentrum 
dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging~ bestaande uit 4 appartementen met 
parkeerpl~ats op privé terrein. 

De woonoppervlakten variëren v.an 100 m2 tot 120 m2 (dit is excl. balkon/terras). 

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas
sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het 
gebouw een specifiek karakt~. \.. 

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement. 
Er zijn 2 dubbele garages beschikbaar in-de parkeergarage, prijzen vanaf € 50.000,- v.o.n. 

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n. 
Uitgebreide brochure op aanvraag. 

Van Schai,k Makelaar O.G. 
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 2944 - Fax: 023 - 57175 96 
www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl 

. 
AANKOOP-VERKOOP / ~ 

TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER / ' ••• 
HYPOTHEEK / P~OJEKTEN-ADVIEZEN N~M 

· r---~ -~-~----~--~------ ~ . De jeugd van tegenwoordig ... 1 
1 BESTEL 'NU E', ANDVOORTPAS 
1 zodat u ook kunt profiteren van de voordelen die deze 
I ' 
1 
1 

ZandvoortPas 2006 

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

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

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

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

Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij: 

- Bruna Ba lkenende, Grote Krocht 18 

- Videola nd Videot heek, l. Davidsstra'at 15 

-'Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 

Betaling PER BANK 

Illcll~n u een ZanclyoclltPl, bestelt wordt 
die, tesill~n met de ·Zl.ndvoorths 81g 
Shopp t' boodsch .. ppentlS. binnen S 
werllthlgon bil u thul "'0l1ld., 

, . 
Maak het bedrag van €7,50 over naa r de Met de ungl\hecht tegoedbon VOO" 

Zandvoortse Cou rant bankrekening nummer tlell Zl.ndkonel, kunt u op een door u 

61 ,57,69,055 ow 'ZandvoortPas' en ve rmeld gewonst tijdstip Sll.tlstlell landltorrel 

... 
daarbij duielijk uw naam en adres, . (millt-<ldvertentl ) pint til. .. --------------- -

:TEGO~DBON VOOR 1 GRATIS: 
1 
1 
1 
I, 

A D 
I 

• I 
I 

Lang ,zo lui nog niet! 

'Er wordt va;lk geklaagd over de 'nieuwe' generatie. 
Lui, niet vooruit te branden en niets meer voor elkaar 
over hebbende. Dit imago is soms natuurlijk best fijn 
om op terug te vallen, maar zo af en toe is het ook 
wel goed. om te laten zien dat het de grootste onzin 
is! En daarvoor is nu de kans. 

, Door ~ana Lemmens 

WonenPIus Zandvoort, 
onderdeel van Stichting 
PlusPunt, is een organi
satie die all e ouderen, 
gehandicapten en chro
nisch zieken helpt, zodat 
ze zo plezierig mogelijk 
zelfstandig kunnen blij
ven wonen , Deze hulp 
kan variëren van honden 
uitlaten, helpen in de" 
tu in, boodschappen doen, 
even gezamenlijk een 
wandelingetje maken, de 
rolemmer buiten zetten 
tot aan de planten water 
geven , Ook is er vaak 
hulp van 'technische' 
aa rd ' gewenst, Een hoop 
ka n er worden gezegd 
over de jeugd van tegen
woord ig, niemand doet 
het.hen na in de snelheid 
waa rmee een mobiele 

telefoon , of computer 
wordt b~(!jiend , En deze 
hulp is ze ker nodig! Zo 
zijn er mensen die een 
jaar na het aanschaffen 
van een nieuwe televisie 
nog steeds de Duitse 
zend er op het eerste 
kanaal hebben zitten .. , 
Hulp bij het aanschaffen 
van een computer kun 
nen deze mensen ook 
gebruiken , Welke com
puter kan ik het beste 
aanschaffen en belang- , 
rijker, welke programma's 
moeten er worden' geïn
stalleerd en hoe? Kortom, 
zat mogelijkhede~ om 
iets te vinden wat jij leuk 
vindt en wat deze men 
sen enorm helpt! 

Wil je ook? 
Wil je ook graag van je 
luie imago af? Of heb je 

J 

dat imago helemaal niet, 
maar vind je het gewoon 
leuk om met een hond te 
wandelen of lekker in de 
tuin te werken? De werk
zaamheden zijn licht van 
aard én kunnen variëren 
van eeri uur,per maand 
tot meerdere uren per 
dag, dat bepaal je hele
maal zelf Jn overleg is er 
zelfs een mogelijkheid 
om dit te combineren 
met verplichte werk-/ 
stage-uren voor school. 
Ben je ouder dan veer
tien jaar en heb je inte
resse? 

Nee,m dan contact 
op met Wonen Plus 
en vraag naar 
Mariska van Huissteden, 

tel : 571 7220 of via 

info@wonenplusza'nd
voort.nl. 

Meer informatie op: 
) , 

www.wonenpluszand
voort.nl. 
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Mode VOO.T de zomeT 
Wat gaan we dragen in zomer 2oo6? Waar zijn de nieuwste 
modetrends te vinden? Wat zijn de leukste winkels om te shop
pen? En bovenal, kanje goede kwaliteit en leuke hippe ~Ieding 
en schoenen voor weinig geld kopen? Allemaal vragen die de 
meeste jongeren bezig houdt. Aangezi.en de jongeren van 
Zandvoort de modewinkels in Zandvoort en Haa'rlem uit hun 
hoofd kennen ben ik voor ze naar Amsten;lam vertrokken om 
de nieuwste-trends en winkels op een rijtje te zetten. 

Belangrijk is om te kijken 
wat tijdens de zomer on
misbaar is in je kleding-, 
en schoenen kast. 

Voor de mannen is het van 
belang dat ze stij lvol en ele
gant gekleed gaan komende 

zomer. De sleutelwoorden zijn, 
noncha la nce, relaxt en stij I. 
De man moet doen alsof hij 
zich binnen 5 minuten .heeft 
aangekleed en vooral dat hij 
zich daarbij heeft verveeld! 
Voor hem is wit dé kleur en zijn 
voeten steekt hij in leren 

mocassins (in diverse kleuren) 
en natuurlijk de niet weg te 
denken snèakers. Ook het spij
kergoed is niet weg te denken 
van de catwalks die net afge
lopen zijn in Milaan. En voor de 
zeer metroseksuele mannen 
onder ons is 'de 'su persize bag' 
een must-have! 

De vrouw moet haar kleding
kast weer opfrissen door het 
volgende aan te schaffen voor 
het komende warme seizoen: 
streepjes op diverse kled ing
stukken en met diverse kleu
ren, veel kled ing in huidskleur 

(skin), strikj es zijn komende 
zomer niet weg te denken, 
ruches en rokken (de Spaanse 
schone),jaren '40, shorts, wit · 
kant, trenchcoats, de marine'
look en heel veel bloemen
prints. Ook de schoenen van de 
vrouw blijven aankomende 
zomer vrouwe lijk en sexy. 
Er is een keuze tussen plat 
of pump. Sleehakken blij ve n 
nog steeds in . Het. is dus al 
met al een zomer voor het 
meisje in ons! 

Dus ik zou zeggen: 'Laat de 
zomer maar komen!' 

What'snew and what's hot!? 

Rode lippen. 

Weet je nog d ie keer dat je 
voor het eerst lippenstift 
opdeed? Meestal was het 
stiekem met de rode lippen
stift van je moeder. Snel haaI
de je het er dan weer af... wat 
een kleur! Maar let op, rode 
lippen zijn hotter dan ooit. 
Op de catwalk zagen we dit 
se izoen rode lippen in alle 
mogelijke var iaties . Van 
hoogglans bij de show van 
Dior tot mat bij Alexa nder 
McQueen, en van felrood bij 
Anna Su i tot wijnrood bij 
Prada en Louis Vuitton. 

Erg fijn: 
Lancome, Le Rouge Absolu, 
€ 23,50, twaalf nieuwe dek
kende roodtinten. 

Clinique, Colour Surge 
Butter Sh ine Lipstick, 
€17,80. 

Verenigt het beste van lip
st ick en gloss, wa nt geeft 
hoogglans, is crêmigen heeft 
het uiterlijk van een lipstick. 

2 februari 2006 
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Kerkplein 8, Tel. 023 571 22 52 ' 

__ aaaaaaaa" 
la . b a I: .ILIII : 
! a Café Restaurant a _ Il 
a vokor ~ekn hffieerliJf'k a 
.~ 0pJe 0 leo , .... 
'IN' gezellig dineren. ,""' a Elke week een a a andere schoteL a-,.. 
W Geopend: rn; Il Donderdag en vrijdag.vanaf15.00 uur a-

I 
a Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur. a 

, .... Haltestraat 13 .-
W Tel. 023-571 47 38 'IN' 

IIIIMoBT I 
a __ aaaaaaaa 

Vlees- en visgerechten van de houtskool grill 
~ 

, Keuzeweekmenu 
(ma t/m vri,JJ 

Vissoep 
Goulashsoep 

Gamba's Al 'Ajillo 
'êS':D 

Vistriangel 
Lamskoteletjes 

Forel van de Grill 
'êS':D 

Palaçinka 

€ 16,75 

Vóor informatie ofreserveren tel. 023-5716450 
Geopend van 17. 00 tot 22. 00, woensdag gesloten 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort 

Café Oomstee 

Elke dag geopend van 
,16.00 tot 01.00 uur 

Ook biljarten 
is mogelijk! 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

Februari Voordeelmenu 
(voor 2 personen) 

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's 
2x Pangsit 
2x Kerry Kok 

* Babi Pangang Speciaal 

* Chiu Vim Kai 
(kipblokjes met peper) 

* Foe Vong Hai 

* 2x Witte R'ijst 

€15,OO 
* ALLEEN AFHALEN* 

Dagelijks geopend van: 16.30·22.00 uur 

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 • 5714567 
Ingang zijkant (straatje richting station) 

"in de . aanbiedi.~g!! 

Aanbi~nc: 
] nac@tenhalfpension 

" (ontbijt +1 gangen keuze menu) 
~ {; dagen Zillertal Super skipas € 

Reserveringen: info@hotelplatzer.at 

B.Z. Journaal Feest • Receptie • Opening 

. " 

~. 
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RI ~:~h: . ~~~ ~r.' ~~1 
door C van Ce/der 
Foto 'sc OvM Fotografie 

Deze week geen feesten of partijen, dus tijd 
om mijn b~lofte in te lossen die ik gedaan had 
aan Mieke Groenendaal, de vrouw van muzi
kant Ger, om op zondag '!laar de jazzmiddag 
in Beach Hotel Esplanada te gaan. 

zangeres Monique met Cer Croenendaal 

Bij binnen ko~st in de hotelbar 
zag ik dat ik niet de enige was; 
de bar was overvol ~et gasten 
die,-onder het genot van een 
hapje en een drankj e, zaten te 
lu isteren naar de Mai n strea~ 

Jazzband. Ik werd ve rwe l ko~d 

door 'het ~e i sje va.n de leider 
van de band' Mieke, die als een 
volleerd gastvrouw iedereen 
verwel ko~d.e en' er voor zorg
de dat het een ieder aan niets 
ontbra k. Als je haar zo bezig 
ziet en co~bineert ~et gast
heer Rob Witte va n het vorige 
B.Z, Journ aa l, zou het ~is
schien het ideale ste l ku nnen 
zijn voor een nieuwe horeca
gelegenheid . Rob was (toeva l
lig?) ook aanwezig en m is
sch ien lopen zij beiden wel 
~et dezelfde gedachte als ik. 
E~re, de eigenaar van het 
hotel, stond vergenoegd ach 
ter de tap o~ de gasten van 
een drankje t e voo rzien. De 
vorige keer dat ik E~re sprak, 
vert elde hij ~e hoe ~oe i l ijk 

he~ was o~ in Zandvoort iets 
van de grond te krijgen. Vooral 
daar de zaak nogal wat"nega
ti'eve bagage had ~eegekre
gen van de vo ri ge eigenaar. 
Maar, benadrukte hij t oen, hij 
zou zich tot het uiterste inzet
ten o~ in zijn hotel eens in de 
week leuke j azz te lat en klin
ken. En j awel hoor, ~ede door 

toedoen van Ger.Groenendaal 
en . Ada~ Spoor, twee 
ZandvoQrtse ~usici die ~et 
veel enthous i as~e de kar aan 
het trekken zijn, is dit dan ein
delijk ~et su'cces van de grond 
geko~en . De Mainstrea~ 

Jazzband bestaat voorna~e
l ijk uit a~ateurs, ~aar allen 
~et een jarenlange ervaring, 
die door hun ~uzikale inzet 
een pri~a sfeertje weten te 
creëren . Zo sprak ik de zange
res van de band, Monique van 
Doorneveld, over wie ik vorige ' 
keer bij de partij van Rob Witte 
heb geschreven: "de zangeres 
~et de goed gevooisde ste~". 
Zij verte lde ~ij dat zij jaren
lang ~et haar ~an Pieter (de 
bass ist van de band) diverse 

Chefkok Seydi . 

kapsalons had gerund en voor
na~elijk in A~sterda~ Zuid, 
waar ik zelf ben,opgegroeid. 
Leuk dat er dan na~en van 
klanten boven .ko~en, die bij 
hun het haar lieten doen, o~ 
daarna bij ~ijn ouders hun 
groente en fruit te halen. M ijn 
ouders hadden in die tijd 
na~elijk een d.elicatessenzaak 
opde Parnassusweg. Monique 
en Pieter hebben ook nogjaren 
gespee ld bij de heer Neefs in 
het oude Za ndvoortse 
'Cara~ella'.Jens Danïëls speel
de intussen op de vleugel een 
BoogiéWoogie nu~~er,o~ 
naderhand zijn stoel weer af 
te staan aan Hans Pian~ die 
~et de bassist en de dru~~er 
nog even lekker los ging. E~re 
verte lde ~ ij dat hij de ~enu
kaart in het restaurant totaal 
had veranderd en dat hij zich 
nu had toegelegd op de 
Mediterrane keuken, waar hij 
zich toch beter in thu is voelt. 
Seydi is de nieuwe chef-kok, die 
zijn sporen heeft verdiend bij 
Serge Ti bot, de eigenaa rva n 
een tweesterrenrestaurant in 
Le Mans (Frankrijk). Tussen het 
koken door heb ik nog even 
~et de nieuwe chef kermisge
~aakt en hij liet ~ij vol trots 
de nieuwe kaart zien. Gelukkig 
is ~ijn Turks heel goed, dus zal 
ik het één en ander voor u ver
talen. Bij de voorgerechten o.a.: 
gepaneerde Feta ~et kruiden 
uit het pannetje, rolletjes van 
bladerdeeg ~et Feta en peter
selie,garnalen gefl a~beerd in 
wh isky en roo~sa us. Bij de 
hoofdgerechten vee lla~svlees 

en osse nhaas op z'n Turks 

overzichtsfoto van de bar 

bereid en di,verse vissoorten. 
Als nagerechten echte typische 
Turkse zaken, waaronder 
Baklava (een nagerecht van 
bladerdeeg ~et pistachenoten 
~et honingsiroop en een bol
letje ijs) of Pa~ukkale (Turkse 
Yoghurt ~et honfng en gebro
ken walnoot). Naar ~ijn idee 
is de nieuwe chef hier goed op 
zijn plaats en ik zal zeker eens 

van zijn kookkunsten gaan 
genieten. Met ~oeite heb ik 
afscheid genomen van het lek
kere sfeertje in Esp,lanada en . 
na drie dikke afscheidszoenen 

. van Mieke stond ik weer bui- . 
ten in de kou. Ik vond deze 

. middag met de Mainstream 
Jazzband erg geslaagd en aan 
het dansende publiek te zi~n 
was ik niet de enige. 

eigenO'ar 'Emre met Cer die proosten op het succes 

'10 JAAR BRUNA BALKENENDE 

I.v.m. ons lO-jarig bestaan 
gaan wij weer met het hele team uit. 

Wij zijn daarom op 
>ZA"[~RDAG 4 februari 2006-eerder gesJoten 111 
"~~!' , .' 1i 

ZATERDAG 4 FEBRUARI: 

GEOPEND VAN GEOPEND VAN 

09.00-15.30 uur 13.00-17.00 uur 

Expositie filmfoto's 
De expositie van Thys Ockersen 
die morgen (vrijdag) in de 
HEMA doo'r zijn vriend 
Herman Pieter de Boer wordt 

geopend, is in tegehstelling 
tot eerdere berichten vanaf 
komende zaterdag 4 februari 
vo'or het publiek toegankelijk, 

. 17 
"-.. ,...; ~ , 



Bertram & Brood is geboren uit een passie 
Toen al, in 1898, realiseerde grootvader Bertram zich dat het dagelijkse brood 

meer moest zijn dan verplichte kost. Voedzaam brood gemaakt van de pure 

; granen en met liefde en toewijding bereid. Die gedachte, zijn werklust en 

passie voor eerlijk brood bakken vormden de basis voor de ambachtelijke 

, Bertram & Br,ood dorpsbakker van nu. 

Bertram & Brood blijft bi) de basis 
Bertram Brood is in 100 jaar uitgegroeid tot een hecht familiebedrijf. Hier 

werken wij met de faciliteiten van tegenwoordig en bieden de service ' , 

en kwaliteit van toen" Onze enthousiaste mensen werken uitsluitend met 

verantwoorde natuurlijke, niet-genetisch ~emodificeerde, ingrediënten, Juist 

dat maakt alle broodsoorten van Bertram & Brood authentiek en ambachtelijk, 

Bertram & Brood bakt het ekker :Iers 
Ons brood is altijd vers, knapperig, geurig, 

bijzonder smakelijk en lekker gezond. 

Zo hoort brood te zijn, In onze gezellige 

winkel vertellen wij u graag alles over 

onze unieke werkwijze en onze eerlijke 

broden. De vers.Qebakken broden 

gaan als warme broodjes 

over de toonbank. Letterlijk, want 

Bertram & Brood bakt waar u 

bij staat. Verser kan het niet. 

Kom snel de sfeer en het brood 

, proeven bij uw eigen dorpsbakker, 

De bakkers van Bertram & Brood. 

Raadhuisplein 14 
T. 023 - 573 6461 - Zandvoort 
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door Ton Timmermans 

De Vries, het gezicht achter 
Zorg Contact 
Leveren van zorg, begelei
ding en . ondersteuning. 
Ouderen in de regio Zand
voort dieniet meer zelfstan
dig kunnen blijven wonen, 
krijgen door ZorgContact 
woonruimte aangeboden. 
Daartoe beschikt de Stichting 
over woon! zorgcentra, Huis 
in de Duinen in Zandvoort 
(~ID), De Bodaan in Bentveld 
en Meerleven in Bennebroek 
en zogeheten aanleunwo~ 
ningen. Drijvende kracht 
achter dit alles is directeur 
René de Vries. 

De Stichting biedt, naar 
, eigen zeggen, ouderen die 

dat wensen de mogelijk
heid hun leven en leefstijl 
voort te zetten. 

werkzaamheden bij de Sint 
Janskliniek en bij zorginstel
ling Overspaarne in.Haarlem, 
belandde De Vries in het 
bestuur van het Huis in de . 
Duinen. AI snel werd hij niet 

· alleen directeur van dit Zand
voortse woonzorgcentrum 
maar ook van Meerleven 
in Bennebroek. Daarnaast 
.verzorgt de S~ichting de 
exploitatie van centrum De 
Bodaan in Bentveld. 

Het Huis in de Düinen stelt 
ruimte ter beschikking voor 
een polikliniek, waar Zand
voortse inwoners medisch 

· behandeld kunnen worden. 
"Op onderdelen werken 
wij met de instelling 
samen", merkt De Vries 
op, "bijvoorbe.eld bij nood
zakelijke op'name en omdat 
het daarbij om wettelijke 
AWBZ-zorg gaat, is ook hier 
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baar met de lichte verpleeg
huisplaatsen va n vroeger", 

. verduidelijkt de directeu r 
Opname in het verzorgings
huis verloopt via ee,n wet
telijk verplichte indicaties
telling door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
in Haarlem. Om in aanmer
king te komen voor een 
aanleunwoning is opgave 
via een vragenformulier 
nodig. Bij toewijzing kan de 
oudere naar keuze beroep 
doen op verzorging vanuit 
het zorgcentrum. 
In de keuken van het Huis 
in de Duinen is een cap.aci
teit van ruim 450 maaItij
den per dag: Zo worden ook 
maaltijden verzorgd voor de 
Open Eettafel van Pluspunt 
(it/h AKZA) en voor aanleun
woningen van het Huis in 't 
Kostverloren (HIK). 

recente ontwikkelingen in . 
Zandvoort rond de één
loket gedachte zijn niet , 
voor iedereen duidelijk. 
Door de gro~e verscheiden
heid aan zorg die geboden 
wordt dreigen vooral oude
ren door de bomen het bos 
niet meerte zien."lkJ<an me . { 

de verwarring best voorstel-
len", aldus de directeur. Hij 
is dan ook in gesprek met 
de.gemeente wat de beste . 
aanpak is om voor beide 
partijen duidelijkheid të 
scheppen. 

De verzorgingshuizen van 
ZorgContact bieden plaats 
aan 295 verzorgingsplaat
sen en bijna evenzoveel 
aanleCJnwoningen. 

Midden in 'een Noord
Hollands polderlandschap, 
i n het verlengde va n 
Heerhugowaard, ligt zijn 
huidige woonplaats Hens
broek. René de Vries is voor
zitter van de plaatselijke 
schaatsvereniging, een vrije
tijdsklus die hij met passie 
vervult. Als directeur heeft 
de in Heemstede geboren 
René de Vries (60) de dagelijk
se leiding over de Stichting 
ZorgContact. Na omzwer
vingen in de koopvaardij en 

· indicatiestelling door het De Vries voorspelt zwaar 
CIZ verplicht." . weer voor de zorgverlening. 

De complicaties rond het 
nieuvvezorgstelsel buitelen 
over elkaar heen. En de 

"De verzorgingsplaatsen 
van nu zijn in feite vergelijk-

Herman.van Veen pleit voor ouderen 

"We moeten ervaringen 
bewaren. In de Japanse cul
tuur gaat men met een 
werknemer die met pensi· 
oen gaat heel anders om 
dan hier in Nederland." . . 

heel vreemds. We maken 
ons vooral zorgen om de 
groep ouderen, Terwijl we 
juistveel profijt van ze kun
nen hebben. N'!'ensen op 

Kunstenaar leeftijd worden in ons land 
'Herinner je, envergeet niet' voora I gezien a Is een eco
is zijn levensmotto. De nomische klant van de 
inmiddels zestigjarige voor- maatschappij, als econo-

'drachts- en levenskunste- misch middel. Dat voelen 
naar Herman van Veen is tè die mensen. Ze zien zich 
gast bij het tv-programma veel te weinig bemind. Ik 
A.lziend Oog. Presentatrice . ' pleit voor veel meer respect 
Annemiek Schrijver legt uit: en ontzag voor de senior in 
"Met dit programma willen onze maatschappij." 
we mensen troosten, ver-

Vergeet niet. Herinner je. 
Behandel ouderen met eer
bied en respect. 

levenservaring 
Daar in dat verre Japan blijft 
zo'n man een raadgever, hij 
blijft ook na vertrek behou
den voor een bedrijf. Er is 
daar een diep geworteld 
ontzag voor mensen met 
ervaring. Zowel in het 
bedrijfsleven als in defami- . 
lie; de hele samenleving is 
ervan doortrokken. Vaardig
heden worden zo van gene
ratie op generatie doorge
geven en bijgeschaafd. Dat 

· respect voor de ouderdom 
gaat verder dan alleen prak
tische kennis, het gaat ook 
om levenservaring . . 

leren 
Natuurlijk hebben nieuwe 
generaties recht op hun 
eigen ervaringen en ont
dekkingen, maar is het 

I rassen en verontrusten. Dat 
kan met gasten die niet 
kunnen zwijgen over het 
wonder dat leven heet." 

Vergrijzing 
Herman van Veen: "In ons 
land, met de vergrijzing 
voor de de~r, doen weie"ts 

Apathisch nodig dat iedereen altijd 
"Er heerst een fundamen- maarweerdezelfdefouten 
tele angst die mensen apa- maakt? Kunnen we leren 
thisch maakt", signaleert ~ van de ouderen? Sta open 
Van Veen. "De relatie tussen voor de ervaringen van onze 
armoede en geweld is al zo voorouders. Ook al bevindt 
verschrikkelijk oud. Precies de mensheicd zich op een 
dat bedoel ik met mijn hele groteTitanic,er kan nog 
inzicht voor Alziend oog: best mee gevaren worden . . 

René de Vries 

Woonbond opent 
m ' u'1'ljtturtoellag 



, , 

Zandvoort. ' Een mooie g~legenheid om uit te gaan. -HcIM,~~. 
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In Zandvoort wordt nog gevolleybald 
Sinds het einde van de Twéede Wereldoorlog nemen 
Zandvoortse teams deel aan de volleybalcompetitie. Eerst was 
het vereniging OSS en sinds 1985 is het Sporting/OSS. Aan het 
begin van de competitie 2005/2006 was er geen Zandvoorts 
senioren- of jeugd team meer dat deelnam aan de competitie. 

"Het was een grote teleu rstel
ling dat we onvoldoende leden 
hadden om aan de competitie 
deel te nemen. De afgelopen 
jaren was het ledental al 
teruggelopen, maar nu is het 
dieptepunt bereikt", zegt Eric 
Schilpzand die het afgelopen 
najaar het initiatief nam om 
alsnog met een herenteam 
deel te nemen aan de districts
competitie. "Ik heb een aantal 
oud-leden gevonden die net 
als ik nog graag een partijtje 
wilden spelen en daar een 
team meegevormd. Het is een. 

voorlopige voortzetting van 
Sporting/OSS, waardoor er een 
basis blijft bestaan om in de 
toekomst de cJub weer op te 
bouwen";zegt Schilpzand opti
mistisch. 

Winst 
Vorige week dinsdag werd in 
de Korverhal een thuiswed
strijd gespeeld tegen het vijf
de team van het Haarlemse 
Die Raeckse. Hé team bestaat 
uit Edse de Bruijn, Casper 
Bonset, Edward Hoogendijk, 
Jan Hilco Dietz, Eric Schilpzand, 

Dubbel verlies ZHC heren 
De heren van de Zandvoortse Hockey Club hebben afgelopen 
zondag in de Korve(hal geen kans gezien de eerste overwin
ning in de Overgangsklasse B van de zaalhockeycompetitie bin
nen te halen. Zowel tegen HIC als tegen FIT konden geen pun
ten worden gehaald. 

HIC 
In de eerste helft van de wed
strijd tegen HIC gaf Zandvoort 
(ZHC) goed partij. GiJlis Kok 
zette ZHC op een 1-0 voorsprong. 
Nadat de Amstelveners gelijk 
hadden gemaakt, gaf Niki 
Gatsonides ZHC opnieuw dè 
leiding. HIC nam daarna het ini
tiatiefen wist een 2-4 voorsprong ' 
op te bouwen. In de laatste 
minuten van de eerste helft 

In de tweede helft nam ZHC 
via Gatsonides opnieuw een 
voorsprong, 5-4. Na de gelijk
maker (5-5) werd HIC sterker 
en liep uit naar een gefIatteer
de 5-9 voorsprong. Gatsonides 

- bepaalde in de slotfase de 
eindstand op 6-9 voor HIC. 

FIT 
In de tweede wedstrijd tegen 
FIT had Zandvoort zowel voor 

Paul en Martin Menks en is 
een combinatie van oudere en 
jongere ·spelers. De oudste is 
57 jaar, maar speelt als spelver
deler nog de sterren van de 
hemel. -

Het duel tegen Die Raeckse 
leverde een 4-0 overwinning 
op. De eerste drie sets werden 
gewonnen met 25-16, 25-14 en 
25-19, zonder dat Die Raeckse 
ook maar één keer op voor
sprong was gekomen. De vier
de set ging een stuk moeiza
mer maar eindigde in 26-24, 
waarmee de 4-0 overwinning 
in sets een~feit was. 
Komende dinsdag 7 februari 
speelt Sporting/OSS om 20-45 

, uur in de Korverhal thuis tegen 
het Heemsteedse Gazellen 1. 

Kok zorgde er voor dat ZHC na 
9 minuten 'een 2-1 voorsprong 
had. Het aanvallende spel van 
Zandvoort werd echter teniet 
gedaan omdat FIT twee minu
ten voor de rust de gelijkmaker 
scoorde, 2-2. Na rust zorgde Niki 
Gatsonides door het benutten 
van drie strafcorners voor een 
5-2 voorsprong. Met nog vijf 
minuten te spelen leek de eerste ' 
overwinning binnen. Een com
binatie van verdedigingsfouten 
en merkwaardige besUssingen 
van de door FIT geleverde 
scheidsrechter stonden aan de 
basis van de 5-6 nederlaag, 
welke na een door Zandvoort fel 

zorgde Gatsonides met twee als na rust het beste van het omstreden treffer in de laatste 
goals voor een 4-4 ruststand. spel. Twee doelpunten van Gillis minuuttot stand was gekomen! 

HANDBAL 

Geflatteerde nederlaag handbalsters, HC 
De handbalsters van ZSC04 
hebben zondag een 18-8 
nederlaag geleden tegen het 
sterke TOBIVriendschap 3- De 
nederlaag geeft de verhou
dingen in het veld echter niet 
goed weer. -
ZSC was in het veld de gelijke 
aan TOBIVriendschap. 

Vooral het sterke verdedigen 
van de 17-jarige Christel 
Gazenbeek zorgde ervoor dat 
ZSC goede tegensta nd kon bie
den. Dat ZSC bij rust àankeek 
tegen 8-3 achterstand:kwam 
omdat de Amsterdamste keep
ster goed op dreefwas en een 
groot aantal schoten wist 

te pareren. In de tweede helft 
bouwde TOBIVriendschap de 
voorsprong uit tot 15-3. Daarna 
zag ZSC kans iets terug te 
doen. 
Dat de nederlaag uiteindelijk 
uitkwam op 18-8 is geflatteerd, 
gezien de inzet van de. 
Zandvoorste dames. 
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Martina Loos leidt Lions 
dames naar nipte winst 

De basketbaldames van Lions boekten zaterdag in de Korverhal 
een nipte 49-48 overwinning op de reserves van het Ijmuidense 
Akrides. Gedurende het grootste deel van de wedstrijd had het 
team van coach Johan Beerepoot de leiding. In de ,,;ierde peri
ode nam Akrides het initiatief over. In de slot minuut wist 
Martina Loos alsnog de overwinning veilig te stellen. 

In de eerste periode kwamen 
beide teams moeizaam tot sco
ren en was het vooral Lions die 
veel kansen onbenut liet, waar
door aan het einde van de eer
stetien minutendevoorspróng 
slechts 9-8 was. I 

Ook in de tweede periode wist 
Lions de voorsprong niet te ver
groten. Met 25-23 ging Lions de 
derde periode in. Aanvankelijk 
leek Lions door te drukken nadat 
het was uitgelopen naar een 32-
26 voor.sprong. Akrides toonde 

BRIDGE 

veerkracht en kwam bij 33-33 
weer langszij. Het was ander
maal Martina Loos die er voor 
zorgde dat LiQns met een 59-34 
aan de laatste periode kon 
beginnen. 
In de slotperiode ging de strijd 
wederom gelijk op. Dat Lions in 
de slotminuut toch nog met 49-
48 de winst greep komt hele
maal voor rekening van Martina 
Loos,die na een overtuigend uit- . 
gevoerde break het winnendé 
punt wist te scoren. 

CDA-bridgedrive 
De CDA afdeling Zandvoort 
organiseert zaterdag 11 februa- , 
ri, voor de negende keer, de jaar
lijkse bridgedrive. De deelne
mers worden om 10.00 uur 

verwacht, waarna om 10.30 uur 
zal worden begonnen. Opgave 
is mogelijk aan de bar van het 
Gemeenschapshuis en via tele
foonnummer 5717098. 



Gemeente Zandvoort 
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl 

Vergunn;nge~ 

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- 2006-013Rv, ingekomen 20 januari 2006, Regentesse

weg 6, het gedeeltelijk vergroten van de woning. 
- 2006-014Rv, ingekomen 24 januari 2006, Van Speijk

straat 26, het plaatsen van een dakopbouw . . 
- 2006-015R, ingekomen 24 januari 2006, Celsius

straat 192, het plaatsen van een reclamebord op de 
gevel. 

- 2006-016Lv, ingekomen 23 januari 2006, Lorentz
straat 36, het gedeeltelijk veranderen woonkamer/ 
keuken en plaatsen dakvenster. 

De hierboven genoenide aangevraagde bou';wer
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U 
kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie 
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts 
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen 'daartoe een ziens
wijze kenbaar worden gemaakt Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend 
dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen belang
hebbenden bezwaar indienen. 

• 
Vrijstellingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor
nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet 
op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor 
het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel 
Paradijsweg 11a te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 
2005-009Rv). 

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 3 februari 
2006 gedurende 4 weken ter inzage bij de Centrale 
Balie van het Gemeentehuis tijdens de openingstijden. 

Gedurende de termijn van de ter inzage ligging kan 
eenieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA . 
Zandvoort. U dient in de rechterbovenhoek van uw brief 
"zienswijze" te vermelden. 

. Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort: 
- 2005-177Lv, verzonden 24 januari 2006, Tolweg 31, 

het veranderen van de constructie van de woning. 
- 2005-179Rv 2" fase, verzonden 24 januari 2006, 

Boulevard Paulus Loot 35, het uitbreiden van de woning. 
- 2005-202Lv, verzonden 24 januari 2006, 

Beatrixplantsoen 1, het uitbreiden en het wijzigen van 
de achtergevel. 

- 2005-210Lv, verzonden 24 januari 2006, Dr. J.G. Mezeger
straat 62, het plaatsen van een dakkapel op het voor
dakvlak. 

- 2005-212Lv, verzonden 27 januari 2006, Vinkenstraat 12, 
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak. 

Bezwaarschriften 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ 
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 
inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes 
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver
gunning 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. Indien het een vergunning betreft voor 
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het 
houden van optochten , snuffelmarkten, verruimil'lg 
sluitingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speel
automaten, dient u uw bezwaarschrift aan de burge
meester te richten. 

Gemeente Zandvoort 

Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem; sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ 
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. 

Centraal telefoonnummer ' 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

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 kuht u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.eJO 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag , woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mense-:'l 

men in 
.Wezij 

van maandagtot 7 n me 
van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

foonnummeris 023-5113888 of 
www.dierentehuiskenne 

iddels al 
handdoeken en dekens bin 

gen, maar we ktmnen ze n 

heel goed gebruiken! 

POLITIEBERICHTEN 

Hennepkwekerij 
opgerold 
Vorige week dinsdag is bij 
het blussen van een 

brand aan de Lorentzstraat 

rond 16.30 uur een kleine 
hennepkweke rij ontdekt. 

De Technische Recherche 

is ter plaatse geweest voor 
·een onderzoek. De be

woonster, een S2-jarige 
Zandvoortse, is door de 

politie aangehouden en in 

.verzekering gesteld. Een 
. bu u rtbewoner bleek zelf 

al met emmers aan het 

blussen te zijn en heeft 

hierdoor uitbreiding van de 
brand kunnen voorkomen. 

Politie houdt inbre
ker aan 
De politie heeft zaterdag 
27 januari jongsleden, 

omstreeks 20.00 uur een 

Sl-jarige man uit Maars

sen aangehouden op de 
Regentesseweg. De man 

wordt verdacht van po

ging tot inbraak bij een 
huis aan de Emmaweg. 

De agenten zagen twee 

mannen zich verdacht 
ophouden aan de Emma

weg. Een van de mannen 
verdween vervolgens uit 

het zicht, terwijl de 51- ' 

jarige man op de uitkijk 

bleef staan. Toen hij een 
tuin van een woning aan 

de Regentesseweg inliep, 

werd hij aangehouden. 
De politie heeft direct 

een onderzoek in de 

omgeving ingesteld naar 
de' andere man. Hij werd 

niet meer aangetroffen. 
Het is nog onbekend of er 

bezittingen uitdewoning 

zijn gestolen . De politie 
stelt een onderzoek in . 

Honden dod~n konijn 
Afgelopen maandagnacht, 
rond 01.00 uur, werd ge

meld dat twee honden een 

konijn uit een hok hadden 
gehaald en gedood. De 

eigenaar van het konijn, 

een bewoner van de Prof 
Zeemanstraat, zag de 

honden met het konijn 
in de bek wegrennen en 

is er achteraan gegaan. 

Hij heeft het konijn 

teruggepakt maar dat 
bleek al dood te zijn. De 

agenten hebben de eige
naresse van de honden 

er op aan gesproken. Ze 
had de dieren niet aan

gelijnd uitgelaten . Ze 
dient de schade te beta

len en kan een proces

verbaal tegemoet zien. 
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Gemeentelijke publicatie week 05 • 2006 

Vergadering College 
De· besluitenlijst van de collegevergadering van 
19 januari en de verdere in week 4 door het college 
!!Ienomen besluiten zijn' 26 januari vastgesteld. De 
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de 
website. 

Commissie Planning & Control 
De Commissie Planning & Control vergadert op 

. 2 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren 
gaan om 19.30 uur ·open. De entree vindt u aan het 
Raadhuisplein. Op de agenda staat: 
- Besluitenlijst 12 januari 2006 
- Vaste agendapunten: Accountant + Rekenkamer 
- Nieuwbouw Brandweerkazerne 
- IntegraaL parkeerbeleid en gebouwde parkeervoor-
.zieningen 

C Nota wegbeheer 2005 
- Kadernota 2006 deel I en 11 
- Aanpassen verschillende verordeningen 
- Budgetoverheveling van 2005 naar 2006 
- Wijziging gemeenschappelijke regeling werkvoor-

zieningsschap Zuid Kennemerland (Pas'l{erk) 
- Rondvraag 

De agenda kan r)a het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website. In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich 
hiervoor niet van tevoren aan te melden. 

Commissie Projecten en Thema's 
De Commissie Projecten en Thema's vergadert op . 
6 februari vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het 
Raadhuispleiri. Op de agenda staat: 
- Besluitenlijst vergadering van 9 januari 2006 
- Presentatie Duintjesveld 
- Raadsvoorstel herinrichting Duintjesveld - fase 111 
- Zandvoorts Museum, meer dan een museum 
- I nformatie' voortgang WMO 
- Romlvraag 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website. In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich 
hiervoor niet van tevoren aan te melden. 

Commissie Raadzaken 
De Commissie' Raadzaken vergadert op 7 februari 
vanaf 20.00 uur in de raadza,al. De deuren gaan om 
19.30 uur open. De entree vindt u aan het 
Raadhuisplein. Op de agenda staat: 
- Spreekrecht burgers , 
- Besluitenlijst vergaderingvan 10 en 16 januari 2006 
- Aanpassing Masterplan Louis Davidscarré 
- Voorbereidingskredieten Louis Davidscarré 
- Voorbereidingsbesluit Middenboulevard 
- Vaststellen Huisvestingsverordening luid-Kennemerland 

2006 
- Voorbereidingsbesluit voor het strand van Zandvoort 
- Voorstel tot delegeren procedure als bedoeld in art. 19 

lid 1 WRO 
- Rondvraag 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recehte agenda vindt u op de 
website. In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda 
als over een eigen onderwerp. Degene die over een 
eigen onderwerp wil spreken, meldt dit ten minste 24 
uur voor de aanvang van de vergadering bij de griffier. 
Dat kan telefonisch op (023) 574 01 00 en via de 
website (Bestuur> Raadscommissies> Meepraten). 

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 4 februari haalt de ecocar van Sita weer 
Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk V.d. Broek 
09.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-
12.00 uur 

Gemeenferaadsverkiezin!1en 
Stem~en in een stembureau naar keuze 
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad op dinsdag 7 maart 2006 is het een 
kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een 
stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende 
bepalingen: 

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn 

kosteloos formulieren verkrijgb~ar ' voor verzoek
schriften om in een stembureau náar keuze aan de 
stemming te mogen deelnemen. 

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart 
(indien reeds' verstrekt), moeten uiterlijk op de 
veertiende dag voor de verkiezing (21 februari 2006), . 
door de kiezer worden ingediend bij de burge
meester van de gemeente, waar hiVzij op maandag 
23 januari 2006 als kiezer is geregistreerd. 

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 
verzoeker is toegestaan om ' bij volmacht aan de 
stemming te mogen deelnemen. 

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing 
op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt 
omgezet in een kiezerspas. 

B. MONDELINGE AANVRAAG.. 
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de 

oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor 
de verkiezing (2 maart 2006), de oproepingskaart 
over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijnIhaar 
woonplaats op maaridag 23 januari 2006. 

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing 
op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt 
omgezet in een kiezerspas. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau 
verkiezingen, Swaluëstraat 2. 

Stemmen bij volmacht 
Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad op dinsdag' 7 maart 2006 is het een 
kiezer toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:_ 

A.MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn 

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek
schriften om bij volmacht te mogen stemmen. 

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende 
dag voor de verkiezing (21 februari 2006), door de 
kiezer worden ingediend 'bij de burgemeester van 
de gemeente, waar hij/zij op maandag 23 januari 
2006 als kiezer is geregistreerd. 

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan 
de verzoeker is toegestaan om in een stembureau 
naar keuze 'aan de stemming te mogen deelnemen. 

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als 
gemachtigde op te treden, moet op maandag 
23 januari 2006 als kiezer zijn geregistreerd. 

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de 
gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem 
dient tegelijk met de eigen stem te worden uit
gebracht. 

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE 
OPROEPINGSKAART 
6'. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift 

in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, 
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tot en met de dag van de stemming, zelf een andere 
kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit 
geschiedt door de oproepingskaárt aan die kiezer 
over te dragen. 

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet 
op maandag 23 januari 2006 in hetzelfde stem
district als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht 
geeft. . 

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem 
uitsluitend tegelijk met zijnIllaar eigen stem, in het 
stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uit
brengen: 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 
aanneme . 
Een volmachtgever is niet bevoegd pe volmacht in te 
trekken of zelf aaR de stemming deel te nemen. Nadere 
inlichtingen worden verstrekt door Bureal! verkiezingen, 
~waluëstraat 2. 

Uitoefening van het kiesrecht door personen 
die in dienstbetrekking zijn . 
De burgemeester van Zandvoort herinnert .in verband 
met de op dinsdag 7 maart 2006 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente aan de 
onderstaande bepalingen van de Kieswet. 

1. Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werk
gever v.erplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde 
werknemer, die bij hemIhaar in dienstbetrekking is, 
gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deèl 
te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn ' 
werkuren kan doen. 

. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de 
werknemers, die binnen de voor de stemming 
bepaalde tijd geen dienst verrichten in een 
gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deel
nemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien 
laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de 
.stemming deel te nemen, niet langer dan twee 
achtereenvolgende uren behoeven te verzuimen, 
geldt vorengenoemde verplichting van de werk
gever wel. 

2. Op grond van artikel Z 9 van de Kreswet wordt de 
werkgever die de "hierboven vermelde, hem/haar 
opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geld
boete van de tweede categorie. 

Kandidatenlijsten 
De voorzitter van het centraal stembureau maakt 
conform het bepaalde in artikel I 1, lid 2, ' van het 
Kiesbesluit bekend, dat heden bij Bureau v.erkiezingen 
van de gemeente Zandvoort ter inzage is gelegd het 
proces-verb~al van de zitting van het centraal stem
bureau'betreffende het numme'ren van de kandidaten
lijsten alsmede het beslissen over de geldigheid van de 
lijstencombinaties voor de op de leden van de raad van 
de gemeente te houden verkiezing van dinsdag 7 maart 
2006. 

Op grond van het bepaalde in artikel I 15, lid 1, van de 
Kieswet maakt hij tevens bekend, dat aan boven
bedoelde kandidatenlijsten de volgende nummers zijn 
toegekend: 

1. VVD 
2. Gemeente Belangen Zandvoort (G.B.Z.) 
3. Christen Democratisch Appèl( CDA) 
4. Ouderen Partij Zandvoort 
5. Partij van de Arbeid (PvdA) 
6. SP (Socialistische Partij) 
7. GROENLINKS 

Er zijn geen lijstencombinaties aangegaan. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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Aanpassing Masterplan louis Davidscarré in 
commissie Raadszaken 

Op 7 februari aa~staande vergaC\l,.rt de 

integrale commissie Raadszaken. Eén!van 

de zaken die de commissie bespreekt is de 

aanpassing van het Masterplan Louis 

Davldscàrré. Zoals bekend, bereidt de 

gemeente Zandvoort een stedenbouw

kundige vern~euwing voor van dit gebi~. , 

Een ingrijpend project dat zich momenteel 

In de beleidsvoorbereidende fase bevindt. 

wens te komen tot.minder massaliteit (bij gelijk
blilvende grondexploitatie). 

Ee'rste presentatie 
Ton Kooiman, de projectwethouder, verzorgde 
op 9 januari jl. een presentatie voor de integra

,Ie commissie Projecten & Thema's en liet zien 
. op welke wijze de plannen mogelijkerwijs aan-
gepast kunnen worden. Naast instemming met 
de stedenbouwkundige oplossingsrichtingen, 

· had de commissie fikse kritiek.op de gehanteer
de parkeernorm en daardoor op het aantal par
keerplaatsen in de voorgestelde ondergrondse 
parkeergarage(s). Hoe daarmee om te gaan? 

Op '3 december jl. heeft 'de gemeenteraad Voorkeursvariant 
beslÇlten om de inspraaknota Masterplan Louis Na deze presentati·e heeft het college van 
Davidscarré vast te stellen. Besloten werd dit Bürgemeester & Wethouder een voo r'keursva
plan, mede op basis van de inspraakreacties, nog riant laten uitwerken.De oplossingsrichting 'e 
eens kritisch tegen het lichtte houden.Opwelke - onder andere met een marktplein aan de 
manieren kon het masterplan aangepast wor- Cornelis Siegersstraat.lnzake de door de pro
den,? De ' projectgroep heeft daarop het . 'jectgroep gepresenteerde voorkeursvariant is 
Masterplan nog eens onder de loep genomen. het momenteel noodzakelijk een aantal kader
Uitgangspunt was een aanpassing vanuit de 'stel fende besluiten te nemen. Aan de commis-

sjeleden wordt 7 februari gevraagd advies uit 
te brengen aan de gemeenteraad, opdat beleids
voorbereiding verder kan . 

Voorbereiding 
Tevens brengt de commissie advies uit over de 
voorbereidingshedieten voor de werkzaamhe
den aan het Louis Davidscarréproject. Een 
bedrag van 44°.000 euro, voor de vele verdere 
vervorgacties die de komende periode op sta
pel staan, alsmede een voorbereidingskrediet 
van 62-400 euro voor de geplande brede school 
in het plangebied. . 

Evenementenoeleid doorgelicht 
Zandvoort lokt vele gasten"met leuke evéne
menten, variërend van muziekfestivals tot 
deDTM-races. Grote en kleine evenementen 
dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de 
badplaats. Echter, tegenover de commerciële 
belangen van de organisator staan bewoners
belangen en tegenover de toeristisch-ec:onomi-

,;sche bel·angen van Zandvoort staan de veilig
ilheids- en openbareordevraagstukken. Heel veel 
., partijen hebben een belang bij het evenemen
'ten beleid, bijvoorbeeld .de evenementenorga
nisatie, de bewonersorganisatie, de gemeente 
en de politie. Gemeef)te Zandvoort probeert met 
een evenementen beleid te komen tot een juiste 
belangenafweging en een goede afstemming. 

· Analyse 
Het college van Burgemeester en wethouders , 
heeft onlangs een analyse laten opstellen van 
het evenementen beleid, de manier waarop de 
gemeente samenwerkt met verschillende evene
mentenorganisatoren en de handhaving. De 
analyse heeft onder andere tot doel de dienstver-

· lening en de advisering op het gebied van ver
gunningverlening en handhavingte verbeteren. 

Verbeteringen 
De analyse mondt dan ook uit in 8 verbeterpun
ten. Een ervan richt zich op het verbeteren van 
de werkrelatie tussen de gemeente en de orga
nisatoren van evenementen door het verster
ken van de regisseursrolvan de gemeente, waar
bij voorgesteld wordt een coördinatiepunt in 

het leven te roepen,met daarin actief eeneve
nementencoördinator. Tevens wil de gemeente 
meer service bieden aan de organisatoren van 
evenementen. Te denken valt aan het instellen 
van een spreekuur voor organisatoren voor vra
gen en hulp birbijvoorb~eld het invullen van 
formulieren . Een ander aandachtspunt is het 
ontwikkelen van een visie op evenementen in 
relatie tot citymarketing en promotie. Daarin 
zal beschreven 'staan hoe de evenementen kun
nen helpen'om het beeld van Zandvoort als 
wellnessbadplaats op te bouwen. 

Deze en komendeweek vergaderen de 

commissies. f~ de gemeentepublicatie 

op de volgen~e pagina vindt JJ de 

complete agenda's. De commissie 

Collegezàken zit daar niet bij, omdat 

de vergadering al geweest is ten tijde 

van verschijning van deze krant. 



ZANDVOORTSE 
COURANT 

Aan het einde van het jaar 2006 hoopt Zandvoort 
acht 100-jarigen rijker te zijn. De eerste die trots 
mag zijn op haar 100 jaar is mevrouw van der Werff. 
Aanstaande woensdag 15 februari is zij jarig. 
Mevrouw van der Werft is in 1906 geboren in 
Dwingeloo, maar woont al sinds haar achttiende 
in Zandvoort. Zij heeft kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en zelfs een achterachter
kleinkind! Haar man (overleden na vijfenvijftig 
jaar huwelijk) zei vroeger altijd: "Jij overleeft alles". 
En hij heeft gelijk gekregen. 

Door Stephanie Vork 

Mevrouw van der Werff zat er . 
t ijdens ons gesprek kwiek bij, 
ze is nog erg bij de tijd ondanks 
dat ze geen kranten meer kan 
lezen of te levis ie kan kijken. Ze 
is bijna helemaal blind. Maar 
haar familie heeft een perfec
te oplossing gevonden: tegen
woordig luistert mevrouw van 

DEALER VAN: 
Chanel-Dior-Oakley-Prada 
Serengeti-Ray8an-Versace 

Fendi-Donna Karan 
Persol-8ikkembergs-Gucci 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 5712 466 

DE MANNETJES 

Lift station doet het niet 

een tijdje lenen' 

Mevrouw van der Werft met op schoot haar achterachterkleinkind 

derWerff naar de Telegraafen sen, de winkels." Nu woont ze tegenop ziet. "AI die drukte op 
de Margriet op cd! Vroeger had alweer tweeënveertig jaar op mijn verjaardag hoeft van mij 
zij met haar man een bakkerij de Tolweg, waar zij twee keer niet zo. Ik vier het gewoon 
op het Gasthuisplein, daar in de week thuiszorg krijgt. thuis met de familie en met 
heeft zij tot haar achtenvijftig- Maar ze kan nog veel zelf doen. de kleinki nderen ga ik lekker 
ste gewerkt. Elke ochtend kleedt zij zichzelf pannenkoeken eten ." 

Zandvoort was toen nog heel 
anders volgens haar: "Bijna 
niks is meer hetzelfde; de men-

aan. Op de vraag of ze nog een De Zandvoortse Courant felici
feestje gaat vieren, antwoord teert mevrouw van der Werff 
mevrouw van der Werff dat en haar fam ilie alvast met de 
zij er eigenlijk een beetje prachtige leeftijd! 

Mag de Watertoren gesloopt worden? 
"Ik zal vragen om een BIBOB onderzoek", liet WO-fractievoor
zitter Fred Paap afgelopen woensdag weten, nadat hij samen 
met CDA-collega Gert Jan Bluijs, in de commissie College Zaken, 
de gang van zaken rond de mogelijke verkoop van de Watertoren 
aan de kaak had gesteld. 

Zowel Paap als Bluijs waren van 
mening dat wethouder Michel 
Demmers niet op de goede 
weg was. Bluijs maakte uit de 
stukken op dat het kopers vrij 
staat de toren af tebreken en 
en er een nieuw gebouw van 
zestig meter hoogte neer te 
zetten. Met Paap hield de CDA
er de wethouder en mede com
missie leden voor dat dit niet 
kan omdat de raad vorigjaar 
heeft uitgesproken dat de toren 
niet afgbroken mag worden. Uit 
de reactie van Demmers bleek 
dat naar zijn mening slopen 

niet aan de orde was en de 
toren verkocht zou kunnen 
worden voor een bedrag van 
€ 25.000 terwijl de boekwaarde 
€ 54.600 zou zijn. De € 25.000 

zouden gebruikt moeten wor
den om een gedee lte van de 
boekwaarde afte boeken. 

Chantabel 
Paap wekte t ijdens de discus
sie opz ien door op te merken 
dat hij wethouder Demmers 
chantabel achtte. Ter illustratie 
van zijn opmerking verwees 
hij naar privéproblemen van 

Demmers uit het verleden. 
De opmerking was voor 
PvdA-vertegenwoordiger Fred 
Kroonsberg aanleiding om een 
schorsing te vragen en in over
leg te gaan omdat hij zich 
afvroeg of de opmerking van 
de liberaal wel eerbaar was in 
deze duscussie. Na schorsing 
deelde Kroonsberg mee dat hij 
zich met zijn fractie nader zal 
beraden over de opmerking van 
Paap. Zowel Bluijs als Paap 
maakte daarna duidelijk dat ze, 
indien het voorstel in de eerst 
volgende raadsvergadering op 
de agenda staat, op de gang 
van zaken zu llen terugkomen. 
Zij riepen wethouder Demmers 
onder andere op duidelijk te 
verklaren dat de toren niet mag 
vallen onder een slopershamer. 

Makelaan O.G. 

CENSEI AI 
van LINGEN 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

~' 
Automobielen Zandvoort 

Max Planckstraat 48 ' 023·5730519 

www.trade-ard.nl 

Evenementen
beleid gunstig 
beoordeeld 
De raadscommissie College
zaken ging vorige week 
woensdag akkoord met de 
voorstellen ten aanzien van 
het evenementenbeleid. De 
diverse commissieleden lieten 
hun licht schijnen over de voor
stellen van het college om dit 
beleid te verbeteren. Deze moe
ten worden aangebracht omdat 
de raad het vorige beleid als 
onvoldoende had beoordeeld. 

Aan de orde kwamen onder 
andere de geluidshinder van 
de horecagelegenheden op het 
strand en bij evenementen in 
het dorp. Bob de Vries, verte
genwoordiger van de Ouderen 
Part ij Zandvoort, was van 
mening dat evenementen met 
harde muziek zoveel mogelijk 
ingeperkt moeten worden. 
Muziek als jazz zou het meest 
welkom zijn. Een mening die 
door de overige commissie
leden niet werd gedeeld. Deze 
deelden wel de uitgangspun
ten die een goede samenhang 
tussen toeristische belangen 
en bewonersbelangen moeten 
waarborgen. Onderwerp van 
gesprek waren ook de slui
tingst ijden van de horeca
bedrijven op het strand. Een 
meerderheid van de commis
sie vond twaalf uur de limiet, 
wat ook voor het jaarrond
paviljoen zal moeten gelden. 



RADIO + TV 

Zondag , 
08.00 Countrytrack (H) 
10.00 ZFM Jazz 
12.00 Muziekboulevard 
14.00 Zondag in 

Kennermerland 
17.00 Eurobreakdown 
19.00 ZFM Klassiek 
21.00 Tepp Zeppi 

Maandag 
19.00 ZFM Jazz (H) 
21.00 Vrijdagavond Café (H) 
23-00 Eb & Vloed 

Dinsdag 
18.00 Countrytrack 
20.00 Zandvoort op 

Zaterdag 
of Gemeenteraadvergadering 
23-00 Eb & Vloed 

Woensdag 
18.00 Tracks & Facts 
21.00 Tepp Zeppi 
23-00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18.0~ Goedemorgen 

Zandvoort (H) 
20.00 BREED 

22.00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 
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 
12.00 EMM Magazine 
(laatste zaterdag vld maand) 
14.00 Zandvoort op Zaterdag 
17-00 The Groove Empire 
19.00 Club ZFM 
21.00 BREED (H). 

23-00 Night Walk 

106.9 (ether) & 104.5 (kabel) 

I~TV N-H 
I~AI) I O+TV N ()()IW-HOLLAN I) 

RTV-NH is de publi eke regionale omroep voor de provincie 

Noord Holland. Radio Noord·Holland is bovendien de officiële 

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

• • • • • • • • • • • • • • 
Just Like Heaven 

Toen David een prachtig 
appartement in San 
Francisco huurde ve r
wachtte hij beslist geen 
huisgenote. Hij was nog 
maar net begonnen een 
complete puinhoop va n 
het huis te maken toen 
een knappe, maar wel 
dominante jongevrouw 
genaamd Eli zabet h op
eens opdook. Ze houdt 
voet bij stuk dat dit haar 
appartement is. David 
neemt aan dat er sprake 
is van een gigantisch 
misverstand, totdat 
Elizabeth net zo mysteri
eus verdwijnt als ze is 
gekomen: 

Nieuwe sloten houden 
. Elizabeth niet tegen en 
ze beg i nt te komen en 
gaan wanneer ze wil -
meestal om David een 
standje te geven over zijn 
leefgewoonten in haar 
appartement. 
David is ervan overtuigd 
dat ze een geest is en 

, hij probeert Elizabeth 
te hel pen om over te 
gaan naar 'gene zijde'. 
Elizabeth heeft ontdekt 
dat ze etherische eigen
schappen heeft -ze kan 
door muren lopen- maar 
ze is er net zo va n over
tuigd dat ze op de een of 
andere manier nog leeft, 
en ze gaat dus nergens 
naartoe over. 
Terwijl Eli za beth en 
David naar de waarheid 
zoeken ontstaat er een 
liefdesre latie. 
Jammer genoeg hebben 
ze maar weinig tijd voor 
hun hoop op een toe
komst samen. 
Synopsis door Marcel 
(Bron:UIP) . 

• • • • • • • • • • • • • • 

Filmprogramma 
9 februari t/m 15 februari 

--

Dagelijks 
13.30 

~~ 
chicken 

linie 

1)e kronieken van 

q{~1{m~ 
_ 8 

'De Leeuw, de '1-lêfs 
en de X(eerkast 

--

Do: t/m di. 
19.00 

'Justlike 
heaven 

Dagelijks 
21.30 

KISS KISS, 
BAN'C; BANG 

RobeJt Downey Jr., 
Val Kilmer 

CRASH 
_ 16 

Sandra Bulloc~, 
Matt Dillon , 

Circus Zandvoort 
Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

---

---
Tel: (023) 5718686 

WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL 



Door Lienke Brugman 

Meer zelfvertrouwen 
bij een training met 
John Lemmens 

Zandvoortse Courant· nummer 6 • 9 februari 2006 

Tom Beek 
uniekejazz in De Krocht 

"John Lemmens, Sales en Management 
Trainingen, verzorgt vorming en trainingen op 
een breed commercieel en management terrein", 
staat er in de flyer die door Lemmens wordt aan
geboden. Nieuwsgierig geworden ga ik meer 
informatie verzamelen en maak een afspraak 
met Lemmens. 

trouwens om als er problemen 
zijn. Maar ook klantvriendelijk
heid wordt beoefend b.v. het 
omgaan met klachten. "De in
vestering in het oplossen hier
van verdien je dubbel en dwars 
in je bedrijf terug", beaamt 
Lemmens, " in een rollenspel 
kun je de mensen trainen 
vriendelijk, geduldig maar ook 
alert te blijven. Misschien een 
idee voor de Ondernemers
vereniging van Zandvoort?" 

Het bedrijf bevindt zich in 
Nieuw Noord waar ik in een 
royaal kantoor gastvrij word 
ontvangen met een kop koffie. 
"Eigenlijk kom ik uit de 
commerciële wereld waar ik 
via de horeca belandde bij 
Nutricia. Hierna werkte ik als 
vertegenwoordiger bij British 
America Tobacco (BAT), waar
na ik via district -en verkoop
leider, trainingsmanager werd. 
Mijn werkterrein in het oplei
den van mensen vond plaats 
in de Benelux, Engeland en 
Hongarije, ervaring genoeg", 
vertelt John/na twintig jaar 
mensen opleiden, hen behoe
den voor valkuilen en mijn 
eigen ervaring doorgeven, 
wilde ik zelfstandig zijn. Dan 
ga je denken, ondanks dat ik 
een goede baan had, wil ik dit 
mijn hele leven blijven doen? 
Mijn VJouw Conny stimuleer
de mij ook om zelfstandig 
te worden en ik begon thuis 
met een eigen kantoor voor 
trainingen aan ondernemers 
en bedrijven ." 

Omdat broer Harry ook op 
zoek was naar een locatie om 
zijn administratiekantoor te 
vestigen, besloten beiden gen 
pand te huren in het nièuwe 

Trio Johan Clement met als gast saxofonist Tom Beek 

Jazz zoals jazz behoort te zijn. muziekthema's, geen m icro
Een zestigtal mensen was naar ' foon aanwezig was. Veel van 
gebouw de Krocht gekomen de informatie die werd gege-
om te genieten van saxofonist ven ging hierdoor verloren. Na 

Naast zijn eigen werkzaam 
heden in trainingen geef! 
Lemmens ook een dag in de 
week les als docent op de 
Hogere Economische School 
(HES), wat hij altijd weer een 
fijne uitdaging vindt. "Werken 
met jongeren is altijd prettig, 
het op pad gaan als 'mystery 
gast' om te kijken hoe ze als 
klant behandeld worden in een 
winkel of bedrijf, is één van de 
lesonderdelen. Naast het wer
ken in groepen geeft Lemmens 
ook persoonlijke trainingen in 
de z.g. open inschrij vingen. 
"Eén van mijn cliënten moest 
laatst een lezing houden voor 
400 mensen en vroeg: "Hoe 
doe ik dat?" Ik heb hem en zijn 
mededirecteur getraind en via 
videobeelden getoond hoe je 
dat moet doen . Naderhand 
heb ik een compliment gekre
gen omdat het zo goed was 
verlopen. Kijk, leiding geven is 
niet gemakkelijk, het kostje 
niet alleen veel geld maar ook 
kopzorgen . Met één op één 
training reik ik handvatten aan 
en geef bepaa Ide codes hoe je 
problemen kunt omzeilen." 

Tom Beek, onder begeleiding de pauze werd het trio weer 
van het weer uitmuntend spe- met applaus begroet en, na 
lende trio Johan Clement, Eric het muzikale 'Night in Tunesia', 
Timmermans en ditmaal vertolkte Tom beek o.a. Wise 
drummer Gijs Dijkhuizen. One;Oleo en het door hem zelf 

John Lemmens 

gedeelte van Zandvoort Noord. 
"Eerst zaten we op de Max 
Planckstraat no. 31, later ver
huisden we naar een grotere 
ruimte in dezelfde straat maar 
op nummer 1". Het eenmans
bedrijf van John Lemmens, 
gestart in 1996, viert dit jaar 
het 10jarig bestaan. "Ik doe het 
allemaal op eigen kracht, als 
het nodig is schakel ik anderen 
in. Maar ik ben toch zélf degene 
die onderricht wil geven . De 
meeste trainingen worden 
gehouden bin\len een bedrijf, 
één va n de grootste is Roto 
Smeets de Boer (vroeger NRM) 
Waar de trainingen gehouden 
worden, hangt af van waar de 
mensen vandaan komen en er 
is altijd een eigen keuze moge- Wie meer informatie wil voor 
lijk. Meestal wordt het in een een of tweedaagse trainingen 
congrescentrum gehouden kan bellen mette1.023-5739726 

Door Lienke Brugman 

Met zijn sonore klanken wist 
Tom Beek de enthousiaste jazz
liefhebbers aan zijn voeten te 
krijgen. Zoals EricTimmermans 
het zo goed verwoordde: "dit 
prachtige instrument leent 
zich uitstekend voor lyrische 
melodielijnen, opwindende 
improvisatie en donkerbruine 
jazzthema's." De jonge Utrechte
naar (1969) belichtte muziek 
van twee legendarische tenor
saxofonisten die in de jaren 
vijftig hun opmars maakten: 
Sonny Rolilins en John Coltrane. 
In diverse werken, waaronder 
Doxy, St. Thomas en Naima, 
bewees Tom Beek één van de 
grootste saxofonisten te zijn. 
Schijnbaar moeiteloos in een 
perfecte adembeheersing en 
meest zonder bladmuziek op 
zijn standaard, speelde hij de 
sterren van de ' hemel. Gijs 
Dijkman, invallend drummer 
voor Frits Landesbergen, kreeg 
menigmaal een warm applaus 
voor zijn grandioze drumsoio's. 

gecomponeerde nummerWhite 
& Blue. Een prachtig, gevoelig 
nummer waarmee hij in 2005 
de compositieprijs van de 
Dutch Jazz Competition heeft 
gewonnen. Uiteraard weer uit
stekend begeleid door de virtuo
ze pianist Clement en bassist 
Timmermans. Meer informatie 
over de nieuwe CD die deze 
saxofonist heeft uitgegeven kan 
men lezen op www.tombeek.nl 
Met Sonnymoon for two werd 
het optreden afgesloten en 
kreeg deze sombere zondag
middag toch nog een gouden 
randje! Helemaal, toen Eric 
Timmerr:nans aankondigde vol
gend seizoen weer doorte zullen 
gaan met deze.jazzconcerten. 
Hij ontving voor al zijn organisa
tie en werk een warm applaus. 

Zondag 5 maart mag men zeker 
niet missen want dan speelt 
Johan Clement (piano) muziek 
van Oscar Peterson en wordt 
de nieuwe CD geïntroduceerd. 
Noteer deze datum alvast in 
de agenda. Voor slechts € 10.
kan deze zondagmiddag niet 
meer stuk. 

waar ook geluncht kan worden. of informatie verkrijgen via Jammer, dat er voor de gespro- Voor meer informatie 
's Morgens is er uitleg: wat is www.johnlemmens.nl. ken tekst en uitleg van de www.jazzinzandvoort.nl 
het stappenplan van bepaalde ,.......,~..,......,-------------- _ 1iIIlI1III 
problemen, 's middags doen 'De humor ligt op straat' 
we een rollenspel. Bijvoorbeeld: 
iemand is bevorderd van werk- Oe fjl,le!'lmakef>$ op het Raadhuisplein zijn 
nemer naar een functie als gr g in twee partijen in te delen: 

Nederlanders en allochtonen. De allochtonen 
ch.ef: "Hoe doe ik dat discipli-

hebben !;let bord opgehangen, de Nederlander 
negesprek? Eerst was ik zijn olldema1,rf het met een grote grijns. 
collega, nu ben ik zijn baas." De werkzaamheden lijden er gelukkig niet 
Tegenwoordig staat het func-

Onder, want de contouren op het plein wor
tioneringsgesprek hoog op de 
notatie, de rechter 'lraagt er I=..{j_en ........ m .... e~t_d_e_d_a~g_z~ic_r_t_ba_a_r_d_er_. ______ ..... _ 
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9 februari t/rn 15 februari 

Verse Gelderse Varkenshaas 
kilo € ,12,95 

kijk ook eens op onze website: 
www.$lagerijhorneman.nl 

J-{eatlier 
In de maand februari voor Zandvoort 
Pashouders een valentijnssetje in 
het rood van het italiaanse merk 
Vallisere voor € 40,· 

Kerkstraat 38A 023 573 26 50 

~~ 

HONCt KONCt 
Welkomsdrankje 

alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders 

Broodje Shoarma € 3,50 
Turkse pizza € 2,50 

Alle Italiaanse pizza's €6,
op dinsdag t/m vrijdag. 

o 
Halte$traat 23'1 . Tel. 023 571 44 63 

VAlfllDAlIln 
MODE & ACCESSOIRES 

10% korting voor pashouders 
op nieuwe collectie 

q-.4!/rS:~&(,., JEANS 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
'Voor Jlashouders een feestelijk 

welkomstdrankje ~ . " bij eell diner gratIs' • 
1- . gll4" e' COw,.lo.aal , 

L(1t.{,re,~ ~ -I4.(1rd~ 
Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 

www.lam·elellhardy.nl 

Grand 
grati 

Zandvoorl 

ZA 
ders .. 

GRIEKSE SPECIALITEITEN 

~
D.~SC:I~<>THEEK ~~~~voort-

• Pashouders 
C :> bij .1Con~umptie 

ZANDVOORT 1 gratis 
Hallestraat 20' tel. 023·571 4095 SHOOTER! 

FOTO MEN NO GORTER ------------------------Analoog en Digitaal , Menno kan het allemaal 

Gratis 
Een wegwerpcamera t.w.V.€ 6.95 

voor 
z. V. -Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken. 
Grote Krocht 26 • Zandvoort · rel 023 5730600 

maandag t/m zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING 

* ** * 
Met ZandvoortPas 10% korting 

. op kopen en zetten van piercings. 

* k * * * 
Oranjestraat 2 (023) 5733325 website: 

f website: www.northseaprofessional.nl 

'Dr. J.(j.:Mezgerstta4t 32 'Tef: 5715084 

www.petrfiltlaiáspi{[ows.n[ 

l3il3i 
~~ 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie. 
m.u.v.afgeprijsde artikelen 
Kerkstraat 1 a Tel. 023571 4410 

dl IJlERENSPE·C1.1ALZAAK 

Op vertoon van uw 
Zandvoort Pas 10% korting * 

Dobey Zandvoort · Grote krocht 28 
2042 LX Zandvoort· 023-57193 

• korting geld niet op aanbiedingen 

Italiaanse 
specialiteiten 
thuis of op locatie 
Ciao Pino Vaci rca 

Met uw 
ZandvoortPas 

5% korting 
op onze catering 

T: 06 14448720 

E: trattoriavacirca@planet.nl 

••• Wereldservice in Reizen 

Cornelis Slegersstraat 4, 
Zandvoort, t: 023 5732694 
Geldt niet in com b inatie met a nde r e acti es . 

DICHTBIJ VOOR 'VER WEG' 
WWW.REISBUREAUKVSA.NL 



Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas 
OPSCHEPPEN!! 
DOE HET ZELF!! 

SCHEP SNOEP 
50% KORTING 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen. 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel. 023 572 0042 
www.bloemeriaanzee.nl 

deAlbEitfÖS 
..A'I ruim SClju<U' eQI b'l!lrtJ' fÎb Z(UU/QO(Ir(; 

~ 

AanBzeozn(j VOOR 
ZanOVOORTPashouOeRS: 

. ---~'~ .... .J 

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur 
Zo van 12.00 tot 11.00 uur 

fM\ ON NO VAN MIDDELKOOP 

\l..!I FOTOGRAFIE 
REPORTAG~S·EVE~EMENTEN · PORTRETTEN 

20% korting op een fotoreportage 
voor ZandvoortPashouders! 

Zandvoort en Zandvoorters op een 
bijzondere manier in beeld 

• webalbum met de laatste loto's • Bedrijvengids 
• Groepsfoto's van vroeger • Evenementen~alenäer 

LLI .~ RIBELLI 
Kinderkleding 

10% KORTJNG OP VERTOON VAN 
ZAN DVOORTPAS 
(Indien betaling met creditcard: 5%) 

Halte~traat 45 
Zandvoort 

023571 2705 

p-----------------------. 
BESTEL NU DE ZANDVOORTPAS 

zodat u ook kunt profiteren 
van de voordelen die deze Pas u ... • .... · ...... 

ZandvoortPas 2006 

Achternaam + voorletter(s} ............................................................................. . 

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

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

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

Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

. Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag van €7,50 over naar de 

Zandvoortse Courant bankrekening nummer 

61.57.69.055 ow 'Za ndvoortPas' en vermeid . ~, . .. . . . .. -

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tesamen met de 'ZandvoortPas 
Big Shopper' boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis belorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen. 

TEGOEDBON _. 
~ VOOR 1 GRATIS 1., 
~ ZANDKORREL ' •. 



B.Z. Journaal 
Uw voetl icht $ '*' ., '*' ~ 8 .» ... <& # 9- « » 

CRestottlont - Ijondwlchshop 

m 
Haroeamo 

Val1af don4erdag.9 feb;rttari. 
« weer geopend. 
Maand~g en dinsdag gesloten. 

Kerkstraat 14 - Zandvoort 
Tel.: 023-57 121 02 

CRestOttlOht - Ijondwlchshop 

= Haroeamo 

Kerkstraat 14 - Zandvoort 
Tel.: 023-57 121 02 

IA fOtJlAt.ItllA 
pizzeria/ ristorante Italiano 

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort 

TeL: 023-5716785 

I ADMINISTRATIEKANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administrati!! tegen uurtarief. 

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

U ZANDVOORTSE 
COURANT 

Café Oomstee 

Elke dag geopend van 
16.00 tot 01.00 uur 

Ook biljarten 
is mogelijk! 

Ton A!,;~sen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

-..,..---~
Tilke Five 

BOULE VARD PAULUS LOOT. PAV. 5 ZANDVOORT 

KEUZEMENU" T/M 24 FEBRUARI € 24,50 
TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-sn2600) VOOR € 5,00 

WORDT U GEHAALD EN GEBRACHTIl 
NIET NAT WORDEN 

EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER 

HERTENCARPACCIO 
METTÊTE DE MOINES 

OF 

DIM SUM 
MET WASABI EN KIKKOMAN 

OF 

RAVIOLI GEVULD MET PADDENSTOELEN 
GEGRATINEERD MET PARMEZAANSE KAAS 

*** ZALMTOURNEDOS 
MET BASILICUM EN KREEFTEN BEURRE BLANC 

'OF 

GEMARINEERDE LAMSKOTELETJES 
MET HONING-TIJMSAUS 

OF 

GEVULDE ARTISJOK 
MET DIVERSE GROENTE EN ROQUEFORT 

* * * DESSERTKEUZE VAN DE DINERKAART 

J 



Uv. B.Z. Journaal 
. :J'~"" 

. Uw voetlicht $ ., '" '" " •• ., ~ ~ '" • re .;, ~ ~ " ~ • ., " " " $ 

- . door C van Ce/der 
Foto 5: OvM Fotografie 

Ik kreeg een nood-mailtje 
van Lana Lemmens, werk
zaam bij het Circustheater, 
die een oproep deed om 
toch eens een bezoek te 
brengen aan de culturele 
activiteiten die georgani
seerd worden door het 
Circus Theater. Ze wees mij 
op een leuke avond met 
cabaretier Eric Koller, die ver
leden jaar al eens met groot 
succes had opgetreden. De 
kaartverkoop van deze 
avond liep niet naar wens, 

Lana Lemmens en Eric Koller 

dus had Lana haar netwerk ingeschakeld om het .doembeeld, 
alleen met Eric in de zaal te zitten, te voorkomen. En met suc
ces! De zaal zat die avond vol en ik. heb erg genoten van het 
optreden van Eric Koller.ln Circus Zandvoort krijgje voor maar 
€ 12,00 een culturele injectie en kan je voor een aantrekkelij
ke prijs zo'n avond tot een echt avondje uit maken, door voor 
de voorstelling gebruik te maken van het speciale theaterdiner 
in Grand Café Neuf. Ik heb nu mee mogen maken dat Zandvoort 
inderdaad meer te bieden heeft dan alleen maar zand, zee en 
duinen. In de Zandvoortse Courant wordt geregeld het program
ma van het Circus Theateraangekondigd. 

Wapen Feiten 
Na de voorstelling heb ik 
nog een . afscheidsdrankje 
genomen bij biet Wapen van 
Zandvoort De beide uitbaters, 
PatrickVos en Ron van Solingen, 
leggen de Wapens neer. Deze 
laatste avond was het overvol 
in het café met ouderwets 
luide muziek en er werd weer 
gedanst op de stamtafel. 
. Op mijn vraag aan Patrick, 
welk gevoel hij nu had op zo'n 
la atste avond, antwoordde 
hij dat als het publiek het 
afge lopen jaar in dezelfde 
grote getalen was gekomen 
als op deze laatste avond, hij 
nooit was dichtgegaan. Maar 
helaas was dit niet het geval, 
d us voordat de schade ri iet 
meer te O'\/erzien zou zijn, 
is besloten de deuren maar 
sluiten. Geen leveranciers die 
nog geld tegoed hebben en 
a Is de zaa k verkocht wordt, 
kan door de opbrengst van 
de goodwill en inv.entaris 
het boek zonder schuldèn 
gesloten worden . Dat siertde 
beide' ondernemers . Ik heb 
vaak het tegenovergestelde 
meegemaakt; dat een onder
nemer tegen beter weten in 
maa r door modderde en een 
spoor van ellende achter liet. 

Patriek Vos en zijn partner Andrea 

Ron va n Solingeri stond toch 
wat aangeslagen in de keuken 
de boel schoon te maken voor 
de eventuele nieuwe eigen
aars. Hij had net een leuke 
nieuwe kaart geïntroduceerd, 
die door de (helaas w einige) 

. gasten goed w as ontvangen . 
Ron is in'middels alweer aan 
het werk in de elektrotechn iek. 
bij zijn vorige werkgever. Hun 
droom is weg, maar ze zijn wel 
een enorme erva ring rijker, zo 
verzekerden ze me. 

Hiermee kom ik gelijk op het 
volgende: de BZetter Lennart 
de Brabander, die jarenlang 

het Wapen van Zandvoort 
heeft geëxploiteerd en nu met 
zijn vrouw Laila in Noorwegen 
woont, heeft bij een onderzoek 
in het ziekenhui s te horen 
gekregen dat hij een dodelijke 
ziekte heeft in zij n longen. 
Inmiddels is deze ziekte ook 
uitgeza aid naar zijn hoofd . 
Door middel van bestralingen 
proberen de doktoren dit pro
ces te stopp"en c.q . te vertra
gen. Des te triester is het, dat 
wij Lennart en Laila zes maan
den geleden geadopteerd heb
ben als opa en oma voor onze 
dochter Laila. Zelf zijn ze kin
derloos en ze vpnden het een 
grote eer om dit te mogen zijn . 

. Gelukkig zijn ze w el al bij ons 
op bezoek geweest on: het 
kleinkind te bewonderen en 
dan is het heel vertederend om 
te zien hoe zo'n trotse ruwe 
Qol ster met zo'n klein kindje 
omgaat. Bij de doop van onze 

dochter in april a.s. w illen 
Lennart en Laila graag aan
wezig zijn. Ik hoop dat het 
mogelijk voor ze blijft. Ik houd 
u op de hoogte. 

De Lift 
Eindelijk was het dan zover, de 
openingspleEhtigheid van de 
Lift bij het station. Na de ope
ning werd iedereen uitgeno
digd om het glas te heffen bij 
café de Ki ppetra p, die speciaa I 
voor deze gelegenheid was 
opengegaan . Veel politici en 
veel heren in driedelig kos
tuum, die allen heel trots waren 
op de geleverde prestaties. 
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Er werd weer 'ouderwets' op de tafels gedanst in 't Wa pen! 

Speciaal.voor deze middag Da.n komen de argumenten, 
hadden Frank en Lotte (de uit- w at de één en wat de ander 
baters van de Kippetrap, red.) dan wel of niet in het verleden 
een extra kracht aangetrokken, zouden hebben gezegd of 
niet wetende dat heren in beweerd. Dan is het even rustig, 
driedelige kostuums overdag dus kan er weer een glaasje 
hooguit één glaasje drinken en beste ld worden. Daarna heeft 
politici in het algemeen voor- de één weer geen standpunt 
zic.htig zijn met drinken in en de ander weer geen visie, 

. open bare ru imtes. Gel u kkig ' en ook dit bestrijden ze allemaal 
kwam ik in gesprek met wat weer. Dan komen de echte 
heren van de Ouderenpartij , argumenten en het opbieden ' 
die in de eerste plaats alle tijd van 'het aanta l velletjes A4 die 
hebben en ten tweede van een men vol zou kunnen schrijven 
goed gla s w ijn houden, ook over wat men al bereikt heeft 
overdag. Net toen we bezig met zijn of haar part ij . Als je 
waren met de problematiek alles zou moeten geloven, is er 
met betrekking tot het vinden in Zandvoort niets meer wat 
van een goede wethouder voor niet opgelost is. Als dit politiek 
de Ouderenpartij, werd er met is, ga ik me ook verkiesbaar 
luide stem rechts van ons stellen. Ik bood de politici nog 
geroepen:metdeOuderenpartij een drankje aan . De teksten 
wil ik niets te maken hebben. "Nog één glas dan", of "Dit 
Ditwas mijn eerste kennisma- was echt de laatste", had ik 
king met Annelies van Kooten, daarvoor al meerdere malen 
waarvan ik later vernam dat zij gehoord. I k nam afscheid van 
voorzitter is van de plaatselijke "de ouderen", een woord dat 
PvdA. Als je zoals ik niet zo volgens Annelies ontzettend 
bevlogen bent van politiek is stom 'klinkt omdat je elke 
het bijzonder amusant om te oudere over één kam scheert . 
horen hoe de dames en heren Ook van Annelies nam ik af
politici met elkaar omgaan. De scheid en als ze haar politieke 
één heeft geen visie maa r accent af en toe even zou ver
bestrijdt dit natuurlijk, de ander geten, is het gewoon een leuke 
heeft geen standpunt maar vrouw waar je gezellig mee 
bestrijdt dit natuurlijk ook weer. ' kan converseren , 

Ron van.5olingen brengt de keuken van 't Wapen op orde 

- . 



I Jet & Henk 

1:> ui's 
l>1oems;e<k,n>B 
Pssst ...... . 
14 febrl~ttri 
VttLentyn 
nim verJjeten! 

Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02~-57120 60 

PERatANENT NTIIANDPAVlIJaEN AAN ZEE 

BOULEVARD PAULUS LOOT. PAV. 5 ZANDVOORT 

VALENTIJN MENU 14 FEBRUARI € 35,00 
TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5772600) VOOR € 5,00 

WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT/I 
NIET NAT WORDEN 

EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER 

AMUSE 

••• 
HUISGEROOKTE ZALM 

MET LAUWWARME KREEFTENOLIE 

••• 
LAMSHAM 

MET POMPOENPITOLIE EN TRUFFELTAPENADE 

••• 
KLASSIEKE WILDBOUILLON 

MET TUINKRUIDEN 

••• 
ROUGETFILET 

GEGAARD IN ROZEMARIJNBOTER ••• 
HERTENBIEFSTUK 

MET EEN JUS VAN SHII-TAKEN ••• 
ITALIAANSE LIEFDE 

VOOR RESERVERINGeN: 023-5716119/INFO@TFAZ.NL 

14 februari 
Romantisch Valentijndiner 

met Live Muziek 

.HAL TESTRAAT 10 - ZANDVOORT 

TEL. 023 57 309 29 

Denk aan iedereen die u lief is in dit 
leven, door ze een doos 

. Leonidas bonbons te geven. 

En voor diegene die u het meest 
nastaat, bestelt u een 

hartvormige Valentijntaart. . 

Valentijns Menu 
Amuse 

***** 
Tartaar van zalm met roerei & bieslook 

of 
Gerookte kalkoen salade met rozendressing 

***** 
Rolmops van tong & tonijn met beurre blanc 

of 
Kalfs entrecote met een dragonsaus en 

reepjes parmaham 

***** 
Hazelnootparfait 

of 
Crêpe suzette m'et Grand Marnier 

€ 28,50 
VOOR MEER INFO TEL. 023 - 57 137 22 

WWW.CAFENEUF.NL 

BLOEMENHUIS 

qu. CJ3lUY6 

Winkelcentrum Noord 

Pasteurstroat 6 - Zondvoort 

Tel. 023 57 15025 

surprise 3 gongenmenu 
€ 20,00 p.p. 

Kom .gezellig langs met je 
geliefde Volentijn 

&1'4IJzd ~a!i fl)wwy,e 
Kerkplein 8, 

Tel.: 023-571 22 52 
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meer! Zet je naam er niet 
. onder, maar schrijf: 'Van je stil-

voclr ~!i%;~~ le minnaar'. Zo"VQ;e"ift~G"h 
all~n ma.?~er geliefd. 
Uiteindtlijk kanje natuurlijk 
verklappen dat ze allemaal van 
jou zijn. Dan zal zelts.een blok 
voor je vallen! Le~ke ~aarten 
ljn~e 50p bij €Ie Bruna in 

Za nClvoortl\ 

• Tip4. 

slaan. 

Geef haar lingerie. Bij Heather 
in de Kerkstraat heb je schat
tiJ~e bh-tjes, leuke strings, cor
s ~ en boxers. Kijk wat voor 
kleuf1f zelf leuk vindt en wat 
haar zo staan . Rood is al te 
snel fout\'in alleen zwart niet 
echt orgi~eel! Ben je van plan 
om lingerie te kopen probeer 
dan haar ntaten te achterha
len! En als j~ daar niet achter 
kan kome t zorg dan dat je 
altijd, maa' dan ook altijd een 
klei nere rrraat koopt! Anders 
zal je ·vrf~ndin niet gechar
meerd z'jn en voelt ze zich 
alleen maar dik (dankzij jou) en 
is du ' aar valentijn verpest! 

STips 
bij het vinden van een 

superleuk cadeau: 

• Tipl. 
Heb je n iet veel geld bij de 
hand of hebben jullie beiden 
afgesproken om tijdens 
Valentijn niet veel geld uit te 
geven en wil je toch origineel 
zijn? Geef haar een leuke CHO
COCARD. Dit kun je via 
www.chococard.nl bestellen 
voor maar € 3.95! Ze zal dan 
zeker voor je smelten. Ben je 

• • Tip 2. 
Heb je iets meer te besteden, 
maar niet heel veel? Stuur haar 
een aantal Valentijnskaarten 
op. Niet één, maar drie of 

• TipS. 
Boek bij N H-Zandvoort een 
Valentijnarrangement voor 
maar € 80,00 p.p.! Het is 
natuuriijk wéér in Zandvoort 
en klinkt misschien saai, maar 
je zit waarschijnlijk nog dich
ter bij het stra nd en je ku nt om 
room-service vragen! Wie wil 
qat nou niet? Je Valentijn zal 
het alleen maar schattig, lief 
en romantisch vinden! 

Commercieel gedoe of niet ... Valentijn is èen feit 
• Een romantische dineetje/ 
ontbijt je doet het altijd goed. 
Veel geld hoeft het niet te 
kosten, thuis kan je het ook 
gezellig maken. Met een mooie 
bloem op zijn bord, lekkere 
ha~es en na afloop een 
massage maa k je hem zeker 
blij . . 

• Een lekker luchtje is natuur
lijk wat afgezaagd, maar 
vergeet niet dat er in de 
Zandvoortse parfumerie meer 
te krijgen is dan een luchtje. 
Stel een verwen pakket samen ... 
meerdere kadootjes doen het 
ook goed en het ziet er indruk
wekkend uit. 

• Mooi ondergoed 

• Ga eens langs bij 
de woonwinkels die Zand 
rijk is. Misschien heeft 
Valentijn net een nieuw h 
of interieur. 

Wie wil nou niet dat de liefde wordt bevestigd 

door middel van lieve woorden, warme avondjes 

en op t 4 februa~"j met een leuk, origineel kado ?! 

Veel mannen zijn niet echt goed met kado's, 

en dan voora.' als het gaat om het geven er van. 

Een hoge irritatiefactor bij veel vrouwen. 

En dan voor de wel heel 
speciale mannen ... 
• Is hij gek van auto's el"] het 
circuit? Een rit in een raceau
to of een antislipcursus vindt 
hij vast het einde. www.kado
pagina.nl helpt je verder. 
• Kijk eens op wwwyoursur
prise.cam.Je kan hier zijn naam 
en wat persoonlijke gegevens 
invullen en krijgt dan voor 
12,95 een persoonlijk liefdeslied 
op cd-single thuisgestuurd. 
• Neem hem mee naar het 

Sloof je eens uit voor hem met Valentijn en wie theater voor een mooie voor-

weet neemt hij hier een voorbeeld aan. stelling. Vergeet Amsterdam 
eens en ga eens naar een 
andere stad en boek er meteen 
een overn'achting bij in een 
mooi hotel. Romantiek gega
randeerd! 

je nou geen geliefde .... niet 
treurig zijn hoor. 

it jaar valt Valentijnsdag op 
een dinsdag en is vrijwel ieder
een gewoon op zijn/haar werk. 
Time flies en voor je het weet 
is het weer de '5e. Huur een 
leuke film (niet te romantisch 

• ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• natuurlijk) en eet chips. 

Is voor mij wel een speciale 
dag. EiganUj Jeukste 
dag van he jaar. Niet 
omdat ik overladen word 
met rozen, gedichten of 
andere romantische dingen, 
maar omdat ik jarig ben op 
de dag van de liefde. Kaarten 
en bloemen genoeg dus. 
Misschien dat ik daarom 
nog nooit iets vo.orValentiJn 
heb ontvangenel 

Ik weet nog heel goed hoe 
het vroeger op 5(nool ging. 
Je kon een roos bestellen 
en die werd dan in de klas, 
tijdens de les, aan de uitver
koren persoon gegeven. Een 
gespannen sfeertje bracht 
dat altijd met .zich mee. 
Iedereen wilde wel zo'n roos, 
maar er wi:!retl eÄ\;meestal 
rnaartj;yee ofdri~in de klas 
die er een kregen , Meestal 
waren het dezelfde personen 
die er een in ontvangst 
mochten nemen. Soms van 
een stille aanbidder, maar 
ook vaak van de vaste ver
kering. Jammer genoeg 
heb ik dle middeJbàre school 
periode altijaall~en maar 

'!Ja0gefl toetW 7;llar de 
rood aanlopen oofden 
van de gelukkigen die er 
eentje kregen. 

Om de avond van de 14e 
febru.ari hoef ik me ook nooit 
~cht druk te maken om 
een romantisch dineetje of 
"ander soort ha,ppening. 
Meestal vif!.r ik mijnverjatlng 
,op de dag ~lfI'rpe1l; mijn 
ouders en gaan we lekker uit 
eteh. Mocht er een vriendje 
in het spel zijn, gaat hij 
gewoon mee. 

Kadootjes kopen en aan 
iem.and geven vind ik wel 
erg leult Kaêloofjes krUisen is 
natuurlijk na leukerl 
Ov@rvijfda 
'zover. 1 k l(ij ruIt. 
Niet alleen na,ar mijn ver· 
jaardag natuutlijk, maar tn 
mij zit ook een sprankeltje 
hoop en nieuwsgierigheid ... 
Zou het heus? 



10 WITTE 
BOLLEN 
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Ambae.ht"eLijItl en oVenVeps! 
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, Onze aanbiedingen zijn geLdig Van 

donder>dag 9 tiro zondag 12 tebr>uar>i 2006 

APPELTAART 
VOOR 6 PERS. 
~pootlnoedeps tFo"trs! 

€4,95 J 
; 
i 

j 
f 

r=================~ i 

OATBRAIN ' 
800 grs. brood -fijn volkoren ? 

met gemalen zonnepitten 

SLim Voop de sLanItle Lijn! 

€O,99 
~~======~======~ i " .... _-.............. -....., .................... --,. ............... .., +v"W==:=; 

Raadhuisplein 14 - Zandvoort 

T. 023 - 5736461 

Belitrgm lJ! BJiood, 

Toen al, in 1898, realiseerde 

grootvader Bertram zich dat 

het dagelijkse brood meer 

moest zijn dan verplichte kost. 

Voedzaam brood gemaakt van . 

de pure granen en met liefde en 

toewijding bereid. Die gedachte, 

zijn werklust en passie voor 

eerlijk brood bakken vormden . 

de basis voor de ambachtelijke . 

Bertram & Brood dorpsbakker 

van nu. 



Vijf ftig pl ..... ....-
door Ton Timmermans 

Kent u hem nog: Johan Buziau 
Hij legde de basis voor het 
huidige theater. De theater
makers van vandaag zien he.m 
als het grote voorbeeld. 
Zonder Johan Buziau zou het 
Nederlandse cabaret een heel 
ander gezicht hebben. 

Van jongs af aan wilde hij 
theaterartiest worden. Zijn 
beroemdste creatie zou die van 
professor Rikiri worden . Met 
zijn kolderieke optredens heeft 
Johan Buziau veel bijgedragen 
aa n het successen van de 
vermaarde Sleeswijkrevue. 

Kans 
In 1877 werd hij in Den Haag' 
geboren. Johannes Franciscus 
Buziau's talenten kregen in zijn 
muzikantenfamilie alle kans 
zich te ontwikkelen. De jonge 
Johan wilde de mensen graag 
laten lachen en al op zeven
tienjarige leeftijd werd hij 
fulltime artiest. Hij bracht 
komische nummers op de 
planken, waarmee hij een 
bekoorlijk financiële gezins
bijdrage kon leveren. 

Spelbreker 
Gemakkelijk_zou hij een inter
nationale carrière op kunnen 

bouwen, maar de Eerste 
Wereldoorlog werd spelbreker. 
Noodgedwongen moest de 
jonge clown zic~ beperken tot 
Nederland. Zijn komisch talent 
bleef n iet onopgemerkt. In 
begin 1900 ontstond een nieu
we theatervorm : de revue. In 
die omgeving voelde een 
clown als Johan Buziau zich als 
een vis in het water. Vanaf1914 
was hij dan ook de grootste 
publiekstrekker voor het Eerste 
Nederlaridse Revue Gezelschap 
va n theaterprod ucent Henri 
ter Hall. Van 1928 tot 1942 
schitterde Buziau als dè grote 
ster van de Sleeswijkrevue. 

Film 
Buziau was in de periode 
tussen de beide wereldoor
logen onbetwist Nederlands 
populairste komiek. Film
beelden zijn nooit van hem 
gemaakt omdat hij bang was 
dat het publiek anders niet 
meer op zijn theateroptredens 
af zou komen. In 1942 werd 
Buziau, evenals vele andere 
populaire Nederlandse arties
ten, door de Duitse bezetters 
opgepakt en weer snel vrij 
gelaten. Na zijn gevangen
schap trad hij nooit meer op. 

Johan Bf'ziau, de meest populaire 

komiek van voor de oorlog, kreeg de 

bijnaam 'de kunstenaar van den lach' 

Imitatie 
AI in de Tweede Wereldoorlog 
begon een van zijn navolgers 
met een Buziau-imitatie: 
Toon Hermans. Die zou later 
uitgroeien tot een van de 
grote drie van het naoorlogse 
Nederlandse cabaret. Ook de 
andere twee leden van dat trio, 
Wim Sonneveld en Wim Kan, 
lieten geen gelegenheid voor
bij gaan iedereen te laten 
weten dat ze Buziau als een 
van hun grootste voorbeelden 
beschouwden. 

'De kunstenaar van den lach', 
zoals Johan Buziau ook wel 
genoemd werd, overleed begi n 
1958 in Rijswijk, Zuid-Holland. 

Nieuwe vereniging van stamboomonderzoekers 
Ons land is een nieuwe vereniging rijker. De Genealogische 
Computer Vereniging is bedoeld voor mensen die stamboom
onderzoek als 'hobby hebb-en en daarbij gebruik maken van d~ 
computer. Een belangrijke informatiebron daarbij is het wereld
wijde internet. 

Volgens de initiatiefnemers 
evolueert ook deze hobby mee 
met de ontwikkelingen van de 
techniek. Zo zijn er vandaag 
de dag legio computerpro
gramma's om de verkregen 
stamboomgegevens logisch 
en netjes te rangschikken. 

. Met behulp van de 'computer 
kUl'lnen sneller onderlinge 
familiebanden worden ontdekt. 

Daarnaast gaan steeds meer 
archiefinstellingen er toe over 
om delen vari hun archieven 
via het Internet beschikbaar 
te stellen. Neem alleen al 
het landelijke GenLias-project. 
Voor iedereen die als hobby 
stamboomonderzoek heeft is 

deze instelling van enorm 
belang, omdat daarmee de 
gegevens van de' Burgerlijke 
Stand via het Internet beschik
baar komen. Zolang een ar.chief 
nog niet via het Internet is te 
raadplegen moeten de gezoch
te aktes bij de archiefinstelling 
zelf worden ingezien. 

Onder het motto "leden voor 
leden" werkt de vereniging 
aan belangenbehartiging, uit
wisseling van gegevens en 
er.varingen. De krachtenbun
deling zorgt ook voor profes
sionalisering en kwaliteits
verbetering. Plan is dat de 
vereniging collectieve projecten 
wil gaan optuigen, workshops ' 

en thema bijeenkomsten gaat 
organiseren. 

De nieuwe vereniging wil 
bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van digitale 
toegankelijkheid van archieven 
en de noodzakelijke voorouder
gegevens. Ook pleit zij voor een 
betere en inzichtelijker een
heid van door archivarissen 
gehanteerde tarieven, want de 
overheid heeft hier nog geen 
richtlijnen voor gegeven. 

Voorts gaan de ontwikkelingen 
in de computertechnologie 
snel en is het zaak om als 
stamboomonderzoeker een 
beetje bij te blUven. Zo biedt de 
vereniging met artikelen en 
tips op haar website en in haar 
digitale nieuwsbrief de nodige 
informatie voor haar leden. 
Voor meer informatie: www. 
computergenealogie.org. 
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Woonbond opent meldpunt 
huurtoeslag 

Iedere huurder van een woning wist het precies. Zijn of haar 
huursubsidie stond altijd maandelijks op de bankrekening. 
Nu voelt Woonbond Nederland zich niet gerust op een correct 
verloop van de nieuwe regeling voor huurtoeslag, de vroegere 
huursubsidie. 

De Nederlandse Woonbond 
opent een meldpunt. De bond 
wil de financiële consequenties 
voor huurders inventariseren. 
Dit om eventuele knelpunten 
onder de aandacht te kunnen 
brerigen van de Belasting-

. dienst, de Minister van VROM 
en de politiek. 

De Woon bond maakt zich 
ongerust of de uitbetaling van 
de huurtoeslag goed verloopt: 
de dienst toeslagen van de 
belastingdienst heeft nu al laten 
weten dat van de 6 miljoen 
aanvragen voor zorg- en/of 
huurtoeslag er 300.000 onvol
ledig waren ingevuld. 

Ontvangt u minder huurtoe
slag dan vorigjaar? 
Heeft u opeens geen recht 
meer op huurtoeslag? 
Komt u daardoor financieel in 
de knel? 
Of heeft u uw klacht gemeld 
bij de belastingdienst maar 
bent u n iet tevreden over de 
bejegening? 
Bel dan het meldpunt ofvul 
het formulier in op 
www.woonbond.n I. 

Het telefonische meldpunt is 
elke maandagmiddag bereik
baar van 14.00 tot 16.00 uur 

. via telefoonnummer 

020-5517755. 



FAMILIEBERICHTEN ~ ~ 

"* 
200_ * 

100 x Sinterklaas 
100 x Kerstmis 
100 x Oud en Nieuw gevie; , 

endanzeW .-. 

"~';(5io 
;';'\' ". ~ 
(;~ ," 

Hoera. 
Oma Burkie 

wordt maandag 

92 jaar! 

HUISARTSENPOST 

HUISARTSENPOST ZANDVOORT 

Be10900-0567 voor het raadplegenvan een huisarts 
buiten de reguliere werktijden. 

Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.00 uur. 
Weekenden 24-uurs dienst:van vrijdags 17.00 uur 

tot maandags 08.00 uur. 

en Van Beek 

Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 
Tel (023) 562 70 10 

(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 

Rijksstraatweg 113, 

. Tel: (023) 584 1682 

Info uur Ie donderdag van 
demaandl0.00·IZ.OOuur 

in hel uitvaartcentrum 
"De Cipres" te Nieuw·Vennep 

-Meer informatie? 
Bel ons gerust. 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
10.00 uur ds. mr. J.w. Verwijs en pastor D. Duijves 
Gereformeerde Kerk, JLllianaweg 
Geen diensHv.m Oecumenische viering in Prot. Kerk 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
Geen dienst LV.m Oecumenische viering in Prot. Kerk 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan J, Aerdenhout 
10.00 uur ds. MA Smalbrugge 
RK Parochie Aritonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor C. van Polvliet 

\ ' 

BURGERLIJKE STAND 

28 januari 2006 - 3 februari 2006 

Geboren: 
Thijs Dirk Nicolaas Marinus zoon van: Cappel, 
Martijn en: van Diepen, Karin 8elena Maria. 

Gehuwd: 
Hagen, Eduard en: Kerkman, Gerda. 
Jansen, Paddy Paul en: Barones van Tuyll van 
Serooskerken, Bryony Emilie Elise. 

Overleden: 
Landman geb. Vierveijzer, Jacoba, oud 85 jaar. 
Garbett, Sylvia Patricia, oud 63 jaar. 
van Malsen geb. Bol, Jaantje, oud 83 jaar . 
Borst gebVerhoeven, Antoinetta Cornelia, oud 92 jaar. 
Meijer, Gerard, oud 84 jaar. 
Schokkenkamp, Jan, oud 80 jaar. 
Dabroek, Robert, oud 70 jaar. 
van Veen geb. Koot, Wilhelmina Cornelia Helena 
Antonia, oud 93 jaar. 
Corsten, Carolina Jacoba Maria, oud 59 jaar. 

WATERSTANDEN 

Gesponserd door: . 

Club Nautique e 
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 5707 

Februari Hoog 
water , Laag 

water 
~ .. 

Hoog Laag Hoog 
water water water 

alH 
VR 10 02.00 10.00 14.29 22.44 1_-]1-.-_-.. -
Zo 12 03.29 11.29 15.50 
....-a!IiIWJltdlüUll1-,-.. 1liWI:_. -Um;!I;;.-.-'" 
DI 14 01.04 04.40 12.29 16.49 .... _-
Do 16 01.14 05.39 13.19 17.52 

COLOFON .• 

Verschijnt iedere donderdag en wordt 'gratis 

huis-aan-hl:Jis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 
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Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email : redactie@ 
zandvoortsecou rant.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
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Overige dagen op afspraak. 
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Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg56A 
2042 GJ Zandvoort 
Te!.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl 

~ 
NVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR

VERHUUR - BEHEER / 
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN 

In kindvriendelijke nieuwbouwwijk gesitueerde 
royale twee onder een kapwoning met garage, 
oprit voor meerdere auto's en voor· en achter· 
tuin ,op het zuiden. Ind. modern toilet; royale 
L·vormige woonkamer met bamboeparket; 
moderne en royale open woonkeuken met 
inbouwapparatuur; le et: royale overloop; toilet; 
moderne badkamer met ligbad, separate douche 
en dubbele wastafel; 3 slaapkamers; 2e et: 
slaap· annex werkkamer. 

Vraagprijs € 529.000,- k.k. 

Op de eerste etage gelegen fraai verbouwd 
driekamerappartement met. balkon op het 
.zuidoosten. Ind. woonkamer met massief houten 
(afzelia) vloerdelen, spiegelwand en openslaande 
deuren naar balkon; moderne witte hoogglans 
keuken v.v. inbouwapparatuur; 2 slaapkamers 
met kastenwand; moderne badkamer met dou· 
checabine, wastafelmeubel en toilet; wasruimte. 
Garage ter overname voor € 27.500,- k.k • . 

Vraagprijs € 229.000,- k.k. 

@ :J{.wekerij 

CP. van ~leen 
I' f is Als Zandvoort je Ie · · · 

Denk aan uw .Coniferen 
Wat mij betreft worden 

we de badplaats van Nederland ! 

Maar laat Zandvoort toch eerst en 

vooral van zijn inwoners blij ven. 

In Residence Phoenicië ligt dit moderne en ver· 
zorgde 3 kamerappartement met groot balkon 
op het zuiden en inpandige berging. Ind. hal; 
living met eiken vloerdelen en schuifpui naar 
balkon; luxe en moderne open keuken V.V. 

inbouwapparatuur en granieten blad; 2 slaap· 
kamers; moderne badkamer met ligbad, douche 
en wastafel; bijkeuken. Videofooninstallatie. 

Vraagprijs € 249.000,- k.k. 

Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera·bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk strooi bitterzout! bij u thuis of in uw bedrijf! 

van Stolbergweg 1 
Tel. 57 17093 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

In- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamer1ingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

U zult het met me eens zijn dat het 

hie r goed toeven is . 

Als ik er aan kan bijdragen dat dit zo blij ft of, belangrijker nog, 
kan verbeteren, zal ik di t niet laten. 
We willen uiteindelijk allemaal, jong en oud(er) een plek 
waar we ons echt thuis voelen. Als u dat wilt ga ik er voor. 
Met de PvdA achter mij natuurlijk. 

Voor wie het echt wil weten: 
Nico Stammis 
Ik ben 57 jaar, zo voel ik mij en zo hoort het ook. Ruim twintig 
jaar lid van een ondernemingsraad, waarvan elf jaar voorzitter. 
Ik heb meegedacht, belangen verdedigd, ben op bressen 
gesprongen en altijd recht in ieders ogen blijven kijken. 
Dat wil ik graag blijven doen, dus wie weet. .... 

• PVDA 

Februari Voordeelmenu 
(voor 2 personen) 

* Dim-Süm: 2x Mini Loempia's 
2x Pangsit 
2x Kerry Kok 

* Babi Pangang Speciaal 

* Chiu Vim Kai 
(kipblokjes met peper) 

* Foe Vong Hai 

* 2x Witte Rijst 

€15,OO 

* ALLEEN AFHALEN* 

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 
Ingang zijkant (straatje richting station) 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN" Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail : hanswillemse@planet .nl 

Ijzerhandel Zantvoort 
AI 40 Jaar Uw Speciali 

Sloten en inbraak
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bii U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umulden - Heemstede - Zandvoort 



-Twee keer gelijkspel Zandvoort Noord 
De afgelopen twee vrijdagen speelde Zandvoort Noord thuis in 
de Korverhal. De wedstrijd tegen EDO leverde een zwaar bevoch
ten gelijkspel op, waarbij Zandvoort Noord in de allerlaatste 
minuten de kans had om de overwinning naar zich toe te trek
ken. 'Uiteindelijk werd het 6-6, waarbij Arthur Paap en Alex . 
Verhoeven ontbraken in de ploeg van Rob Snijders. 

Arno Stobbe/aar 

Deze twee spelers waren er 
weer wel bij in de tweede 
wedstrijd, tegen BSM, de kop
loper in de competitie. Nu 
waren Michel Sidar en Oscar 
Vos er niet bij. Vooraf wa ren de 
Zandvoorters er nog niet zo 
gerust op. Dat het voorgevoel 
ju ist -Aas, blee,k snel toen de 
Bennebroekers de score open
den en met fr is en snel voet
bal een voorsprong namen. 
Lang kon BSM niet van deze 
voorsprong gen ieten. Arno 
Stobbelaar maakte snel de 

. gelijkmaker. BSM wist weer 
afstand te nemen en vlak voor 
het einde van de eerste helft 
prijkte 2-4 op het scorebord. 

Het duurde elf minuten in het 
tweede bedrijf toen de marge 
door Zandvoort Noord naar 
één terug gebracht werd. Bij de 
3-4 stand, moest er een speler 
van BSM er tijdelijk af, door een 
overtreding. Snel daarna wist 
aanvoerder Rob Smits de gelijk
maker aan te tekenen. Met nog 
5 minuten te gaan, kwam BSM 
opnieuw op een voorsprong. 
Zoals zo vaak zat het venijn in 
de staart. Arthur Paap maakte 
de gelijkmaker en daarmee 
haalde Zandvoort Noord 
andermaal een punt tegen een 
hoger geklasseerde ploeg. 

Hard werken levert resultaat op 
Als je dan niet met oogstrelend voetbal je tegenstamder kan ver
slaan, moet het maar door hard werken. Dat moet de gedachte 
geweest zijn bij de zaterdag voetballers van sv Zandvoort. Door 
hard voor elkaar te werken en te vechten voor iedere bal versloe
gen zij het hoger genoteerde ZCFC uit Wijdewormer met 1-0. 

Uiteraard, zo langzamerhand 
is dat schering en ins lag, 
moest trainer Guus Marcelle 
weer eens schu iven met zijn 
pionnen omdat Sven van Nes, 
Robin Castien en Mark V.d . Berg 
om uiteenlopende 'redenen -
niet aanwezig konden zijn en 
Barry Paap heeft i.V.m. privé 
redenen voor de rest van het 
se izoen bedankt. 

Er was echter ook een licht
puntje voor de veel geplaagde 
oefenmeester: Dennis Keuning 
kon voor het eerst dit seizoen 
weer in de basis staan. De lang 

geb lesseerde speler zorgde 
voor een bijna serene rust op 
het middenveld. De technisch 
begaafde Keuning liet echter 
ook zien dat h ij een stevige 
aanpak van de tegenstander 
niet schuwt. 

In de eerste helft hielden de 
kemphanen elkaar, voor wat de 
s'core betreft, i nevenwicht. 
Zandvoort was weliswaar 
vaker voor het doel van de gas
ten te vinden maar vooralsnog 
konden zijn geen wig tusser:l 
de uitstekende keeper Kenrick 
Heijn en het doel vinden. 

Ook de tweede helft gaf een 
sterker Zandvoort te zien. Veel 
voor het doel van ZCFC maar 
net dat beetje geluk om te sco
ren ontbrak. Marcelle later: "Ik 
heb met genoegen gezien dat 
ze in die fase eindelijk eens ver 
van de zestien durfden te voet
ballen. Hierdoor werd de druk 
op hun doel almaar groter." 
Dat bleek in de 6ge minuut 
toen Jasmin Ahmetovic een 
vrije trap op de rand van 
het strafschopgebied mocht 
nemen. Zwanger van effect 
draaide de bal over de hoofden 
van iedereen, vlak voor de 
voeten v~n één van de uitblin
kers van Zandvoortse zijde, 
Pieter Brune. Met een simpele 
schuiver kon hij eindelijk de 
verdiende voorsprong op het 
scorebord laten zetten, 1-0. 

Spel SV Zandvoort zondag van bedenkelijk niveau 
Het jonge eerste elftal van 

'de zondagafdeli'ng vàn' SV 
Zandvoort, heeft afgelopen 
weekend in eigen. huis geen 
potten kunnen breken. Sterker 
nog, zo verloren kansloos 

van het lager genoteerde 
Spaarnwoude met 1-5' 

Zandvoort kwam al in de vijf
de minuut op een, op dat 
moment verdiende, 1-0 voor-

sprong. Na een prachtige diep
te pass van Hans Engl kon Thijs 
V.d. Heuvel mooi afronden. Het 
zou het enige wapenfeit van 
deze wedstrijd zij n voor SV 
Zandvoort. 
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HANDBAL ~~ 

Geflatteerde nederlaag ZSC 
handbalsters 

Het dames handbalteam van 
ZSC heeft de uitwedstrijd tegen 
Legmeervogels 2 met 14-11 ver
loren. Net als voorige week 
begon ZSC met het nemen van 
een 0-2 voorsprong, die in het 
verloop van het eerste half uur 
door Legmeervogels werd omge
zet in een 5-3 ruststand. Een ach
terstand van twee punten bij de 
doelwisseling bood nogvoldoen-

de perspectief op een goed resu l
taat.ln het begin van die twee
de helft wist ZSC de thuisclub 
goed te volgen, maar in de slot
fase liep Legmeervogelsuit naar 
een geflatteerde 14; 11 overwin
ning. Voor ZSC maakten Romena 
Da.niëls en Debbie Tibboel ieder ' 
4 goals, Laura Koning schoot 
twee keer raak en Suzanne 
Zwemmer maakte 1 doelpunt. 

5 uur van Zandvoort 
De 5 uur van Zandvoort vormt 
op 12 februari het decor van de 
vierde race in het Winter 
Endurance Kampioenschap. 
Na de nieuwjaarsrace van ' 
8 januari jJ heeft Steven Gijsen 
de leiding in het totale klasse
ment. Gijsen reed beurtelings 
same.n met Tim en Tom 
Corone!. De voorsprong op 
de nummers twee,John de Vos 
en Dennis de Borst, bedraagt 
8 punten. 

De equipe met de Zandvoortse · 

inbreng van Dillon Koster is na 
de pech bij de Nieuwjaarsrace 
in het eigen en tota le klasse
ment weggeval len. Toch zal 
het drietal Dilion en Marc 
Koster (geen familie) samen 
'met Emmenaar Bertus 
Sanders opnieuw de strijd aan
binden. 

De training is van gAS uur tot 
10.15 uur en de race gaat om 
11.30 uur van start. . 
De toegangsprijs is gratis. 
De auto parkeren kost € 7,-
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· J{(~rF~SC~~p .~· .• ~ 
Ram 

27 mrt. -20 apr. 
dJ;7{ Leeuw .~ Boogschutter 

. S"iZ 23juli - 22 aug. "rfi~\ 23 nov. - 27 dec. 
Van nature ben je een solist, maar 

het lukt steeds beter om samen te 

werken. Daar zit nu ook je kracht. 

Probeer je energie te bundelen, 

samen krijgje nu meer voor elkaar 

dan in je eentje! 

Stier 

27 april - 20 mei 
Het lijkt allemaal zo mooi, maar 

aan het eind van deze week merk 

je toch dat je niet erg van die 

. geliefde of goede vriend in op aan 

kunt. Projecteer je angsten niet op 

die ander, maar vo lg gewoon je 

eigen weg! 

Tweelingen 

27 mei - 20 juni 
Je loopt eerst nog wat in jezelf én in je 

huis te rommelen, maar later in de week 

ga je als een speer! Je pakt die kansen 

om je ontplooien met beide handen 

aan:AI die ideeën die je al een tijdje 

had, krijgen nu eindelijk meer vorm. 

Kreeft 

27 juni - 22 juli 
Je huis en thuis is je basis. Als daar 

dingen niet kloppen, word je ner

veus. Als je van mening versch ilt 

met je lief over de inrichting ervan, 

of de besteding van jullie inkom

sten, word je niet blij. Laat lange 

tenen achterwege en probeer het 

uit te praten! 

Als je nu eerst je zorgen over geld 

op orde brengt, kun je erna lekker op 

stap met mannelijk gezelschap. 

Hoewel het heel i'lnders is dan je 

gewend bent, lij k je het wel hele

maal gevon~en te hebben! Mooi! 

.~ Maagd 
ql!~ 23 aug. - 22 sept. 

Je stopt je energie nu nog meer in 

je werk en wat daarbij hoort. Je 

wordt steeds meer de stille kracht 

op de achtergrond, waar iedereen 

(on)bewust op vertrouwt. Een klein 

fYsiek ongemak is heel tijdelijk, maar 

let wel op je gezondheid! 

s ~ Weegschaal 
~.ê 23 sept. - 22 okt. 

In de eerste helft van de week ben 

je nog wat afwachtend en drome

rig, in de tweede helft ben je actie

ver en wil je meer aan de slag. In het 

weekend ben je een shopahoiic, 

daarna ben je wat voorzichtiger. Een 

opluchting voor je portemonnee! 

~~ ""~IU Schorpioen 
'.,,;> 23 okt. - 22 nov. 

Je weet wat je w ilt, maar nu twijfel 

je tussen werk of thuis. Wat moet 

voorrang hebben? Het liefst allebei 

natuurlijk, maar niet bij iedereen is 

dat weggelegd. Denk er goed over 

na en maak een belangenafweging 

als je niet voor beide kan kiezen! 

Kook eens anders 
wekelijkse kookrubriek 

Deze week weer eens een leuk recept voor de zaterdagavond. 

~~~ i) ~~ 
Taart met hamlappen en paddenstoelen 

Hoofdgerecht voor 4 personen. 
Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 175' C. 

Laat de plakjes deeg ontdooien. 

Snijdt de paddenstoelen in plakjes. 

Pel intussen de sjalotjes. en snijdt 

die in stukken. Dep het vlees droog 

met keukenpapier en snijd het in 

grove stukken. Verhit de olie en 

de boter in een braadpan en bak 

hierin het vlees licht aan. Voeg 

dé ~t. lotjes, paddenstoelen, 
tershiresaus, tijmblaadjes 

erpoeder toe. Pel het teen

flook en pers deze erboven 
uit. k alles nog ca. 10 minuten. 

SCh'j regelmatig om. Voeg cje 

sh&ty en de bouillon toe. Vet een 

rO IIR~ ovenschaal In met boter. 
Sc ~ het vlees in de ovenschaal. 

Leg;&lJ plakjes deeg op elkaa r en 

rol uit tot een grote lap. Leg de,lap 

deeg over de ovenschotel. Bestrijk 

het deeg met losgeklopt ei en prik 

er enkele gaatjes in. Zet de oven
schotel ca. 30 minuten in de oven. 
Lekker met pasta en gestoofde prei. 

Benodigdheden: 

500 gr. hamlappen, 25 gr. boter, 

2 teentjes knoflook, 

l,S bakje paddenstoelen (gemengde), 

2 el. verse tijmblaadjes, \ 

400 gr deeg voor hartige taart 

(d iepvries),. 

snufje zout, snufje peper, 

1 ei, 6 sjalotjes, 2 el. olijfolie, 

2 ti. Worcestershiresaus, 

l,S dl droge sherry, 1 tllaurierp.oeder, 

2 ti Marmite. 

Deze week loop je· nog wat op je 

tenen, maar je doet wel ergje best. 

Dat geeft resultaat waardoor het 

erna makkelijker wordt. Pak die kan

sen nu maar om zoveel mogelijk te 

leren en te studeren! 

~'t(~ Steenbok 
~ ti;) ' 22 dec. - 20 jan. 
Allerlei veranderingen in je werk 

leken aanvankelijk nogal moeizaam. 

Opeens blijkt het vee l meer op te 

leveren dan je dacht! We l even 
opletten dat de omgeving nog weet 

dat het jouw verd ienste is. Daar ben 

je soms nog te bescheiden in! 

"r{( Waterman 
~ 27jan. - 79feb. 

De omgeving houdt de adem in! Jij 

die altijd zo een vrijbuiter bent, hebt 

het nu over ernstige zaken: samen

wonen bijvoorbeeld, of een échte 

baan.Je blijft angstig dat je nieuwe 

leven je gaat benatJwen, maar dit 

keer kun je daar goed mee overweg. 

m~~ Vissen 
~<;i 20feb. -20 mrt. 

AI lijk je soms nog wat tegen de 

stroom in te zwemmen,je komt in 

steedsprettiger vaarwater. Je werk 

loopt ook beter en al krijgje het niet 

cadeau,je komt toch waar je wilt zijn. 

Dat geeft je zelfvertrouwen en je car

rière een enorme push! 

Wil jij ook 
deze krant 
bezorgen? 

Voor informatie 

of aanmelden, 

Bel 023 - 573 27 52 
of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl 

Prijsvraag bij Boudewijn', Visservice ~ 
Hoe lang werkt Boudewijn Beantwoord deze prijsvraag 

al in de visbranche? en wi neen heerl ijke verrassi ng 

( die wij op dit moment niet 

verklappen. Dit kan tot en met 

28 februari 2006. Het best~ en 

juist omschreven antwoord maakt 

de meeste kans op de prijs . 

Vergeet niet uw naam en tele

foonnummer te vermelden . 

Email : prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl Of stuur uw oplos

sing naqr: Boudewijns Visservice, Voltastraat 1, 2041CK Zandvoort 

Oplossing vorige prijsvraag: Bijnamen van de Zeeduivel: 

staartvis, roggevreter, hengelaar, hamvis, hozemond, lotte. 

De prijs is gewonnen door mevr. Dorsman uit Zandvoort. 

Er word~ een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 

test in te vullen. Alle cijfers van' tot en met 9 komen 

maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen ....... ; 
. en één keer in/ ' en va~jes van de 3x3 vierkantjes. 

Igende week gepubliceerd. 

8 6 5 

3 7 9 

4 1 2 

7 8 4 

2 9 6 

. 5 3 

9 4 · 7 

6 2 3 

5 8 
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Gemeente Zandvoort 
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Gemeentelijke publicatie week 6 2006 

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
31 januari en de verdere in week 5 door het college 
genomen besluiten zijn 7 februari vastgesteld . De 
besluitenlijst is in te .zien bij de Centrale Balie en op 
de website. 

Welstandscommissie 
Op 16 februari vergadert de Welstandscommissie. 
De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
comniissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk 
van de agenda. U kunt hiervoor het beste even 
contact opnemen met de werkeenheid Bouwen, 
tel. (023) 574 01 00. 

Intrekken en vaststellen diverse 
verordeningen 
In de vergadering van 31 januari 2006 heeft 
de gemeenteraad van Zandvoort ten aanzien 
van de navolgende verordeningen het volgende 
besloten: 

- de Verordening Helingbestrijding 1984 is ingetrokken 
en per direct vervallen. In de Algemene plaatselijke 
verordening Zandvoort 2005 zijn regels ten aan
zien van helingbestrijding opgenomen. 

- de Verordening ' Binnentreden ter uitvoering van 
noodverordeningen 2006 inclusief toelichting, is 
vastgesteld en de Verordening Binnentreden ter 
uitvoering van ' noodverordeningen 1996 is inge
trokken. 
De verordening regelt de bevoegdheid van 
personen die voor het uitvoeren van een nood
verordening een woning moeten binnentreden. 

- de . Winkeltijdenverordening 2006 inclusief toe- ' 
lichting is vastgesteld en de Verordening winkel
tijden Zandvoort 1996 is ingetfokken. De verorde
ning geeft mogelijkheden om winkels in het kader 
van het toerisme langer open te houden. 

- de Verordening Speelautomatenhallen 2006 inclu
sief toelichting is vastgesteld en de Speelautomaten
verordening Zandvoort 1994 is ingetrokken. De 
verordening geeft regels voor het exploiteren van 
een speelautomatenhal. 

- de Drank- en Horecaverordening inclusief toe
lichting is vastgesteld en de Drank- en Horeca
verordening Zandvoort 2005 is ingetrokken. De 
verordening geeft aanvullende regels ten aanzien 
van drankverstrekking in de gemeente Zandvoort. 

- de Verordening inzake de behandeling van 
bezwaarschriften 2006 inclusief toelichting is vast-

. gesteld en de Verordening inzake behandeling van 
bezwaarschriften 2005 is ingetrokken. De verorde
ning gaat in op de wijze waarop de gemeente 
Zandvoort de bezwaarschriften afhandelt. 
Hiervoor wordt een onafhankelijke commissie 
ingesteld. . 

- de Inspraakverordening 2006 is vastgesteld en de 
Inspraakverordening Zandvoort 2004 is ingetrokken. 
De verordening gaat in op de wijze waarop de 
geme~nte Zandvoort invulling geeft aan de moge
lijkheid tot inspraak. 

De hierboven vermelde vastgestelde verordeningen 
treden in werking op 1 maart 2006, liggen ter inzage 
bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staan op de 
website. 

Vergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- 2006-017Rv 1 e fase, ingekomen 30 januari 2006, 

Grote Krocht 12a, het gedeeltelijk overkappen 
dakterras. 

- 2006-019Lv, ingekomen 1 februari 2006, Wester
parkstraat 10, het plaatsen van een tuinmuur. 

- 2006-020Sp, ingekomen 30 januari 2006, 
Hogeweg 46, het splitsen van . woonruimte in 
appartementen. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouw
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouwver
ordening kan worden verleend, kan tegen ons voor
nemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de 
vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Kapvergunningen aangevraagd 
- Groot Bentveld, 11 esdoorns, aanvraag inge

komen 24 janl!ari 2006, natuurlijke dunning 
esdoorns en te veel zaadvorming, wel herplant
plicht. 

- Kostverlorenstraat 39, 1 dennenboom en 1 populier, 
aanvraag ingekomen 15 december 2005, bomen 
veroorzaken overlast, wel herplantplicht. 

- Duinrooslaan 13, 1 kastanjeboom, aanvraag inge
komen 25 januari 2006, boom is in slechte conditie 
en zal afsterven, wel herplantplicht. 

- Lorentzstraat. 32, 1 dennenboom, aanvraag ing.e
komen 17 januari 2006, boom veroorzaakt over
last, wel herplantplicht. 

De hierboven genoemde aangevraagde kapver
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 
(U kunt deze inzien tijdens openingstijden.) . 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 
zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente 
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort: 
- 2005"183Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus 

Nijhoffstraat 17, het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak. 

- 2005-184Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus 
Nijhoffstraat 23, het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak. 

- 2005-189Lv, verzonden 30 januari 2006, Martinus 
Nijhoffstraat 19 het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak. 

Kapvergunningen verleend 
- Langelaan 2, 2 dennenbomen, verleend 30 januari 

2006. 
- Teunisbloemlaan 22, 6 dennenbomen, verleend 

30 januari 2006. 
- Voltastraat en Fahrenheitstraat (gemeentelijke 

bomen), 10 iepen, verleend 2 februari 2006. 
- Zuid laan (gemeentelijke bomen) , 2 iepen, verleend 

2 februari 2006. 

De hierboven genoemde verleende kapvergun
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 

Gemeente Zandvoort 
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Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te 
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 
2003 RZ Haarlem. Het indienen van. een beroep
schrift heeft geen schorsende werking. 
Een schorsende' werking wordt pas bereikt nadat de 
president van de rechtbank da.t in een voorlopige 
voorziening heeft bepaald. In geval van onverwijlde 
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de president van de rechtbank te 
Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient verge
zeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. 

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 bekend
making 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 rechterbovènhoek 
van uw brief aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Indien 
het een vergunning betreft voor evenementen, ver
toningen op of aan de weg, het houden van optochten,' 
snuffelmarkten; verruiming sluitingsuur, ontheffing 
Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient u 
uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten. 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van 
het besluit waartegen het is gericht. Ih geval van 
spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voor
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar
schrift. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn ,bereikbaar via (023) 574 01 00. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00. óf vul op 
de website het digitale formulier in óf stuur eeR 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 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegel id 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag , donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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Raadhuisplein gaat derde fase in 

U heeft het al gemerkt - ondanks de werkzaam
heden is het plein steeds gedeeltelijk toe
gankelijk voor voetgangers en verkeer en kan 
het gedeeltelijk zijn belangrijke verkeersdoor- · 
stroomfunctie vervullen. De start van de derde 
fase betekent dat een ander gedeelte onder 
handen wordt genomen eridat de verkeersdoor
stroommogelijkheden wijzigen. Tijdens de derde 
fase zal de Prinsesseweg niet meer via de Louis 
Davidsstraat te bereiken zijn. Wel is het 
Raadhuisplein vanaf de Pr-insesseweg te 
bereiken via de zijde van de Louis Davidsstraat 

waar de bushalte is gesitueerd. De Grote Krocht, 
Oranjestraat, Kerkplein en Haltestraat zijn 
tijdens deze fase wel bereikbaar voor het verkeer. 

Bestemmings- en bevoorradingsverkeer 
Voor het bestemmings- en bevoorradingsverkeer 
blijft het tijdens deze fase goed mogelijk om 
de winkels in het centrum te bereiken. Via de 
hierboven genoemde omleiding blijft het 
mogelijk omin alle aanliggende straten van 
het Raadhuisplein te komen. Door middel van 
bebording zal worden ·aangegeven hoe de 

Provincie zet Zandvoortse 
risico's op de ka·art · 

De risicokaart van Noord-Holland gaat op 
7 februari online op www.risicokaart.noord
holland.nl. De kaart geeft burgers informatie 
over risico's in de leefomgeving van mensen. 
Ook van de Zandvoorters. Raadpleeg straks de 
kaart eens en ontdek hoe veilig het bij u in de 
buurt is. 

Rampen en zware ongevallen 
De wet Rampen en Zware Ongevallen verplicht 
gemeenten om hun burgers over risico's en de 
mogelijke gevolgen te informeren. De gemeenten 
en de Provincie Noord-Holland hebben in 2005 

informatie op de kaart gezet. Gemeente 
Zandvoort leverde vorig jaar heel veel gegevens 
aan om een zo compleet mogelijk beeld te 

geven van de risico's. Op de risicokaart staan 
bijvoorbeeld de bedrijven met gevaarlijke 
stoffenopslag of de kwetsbare gebouwen als 
ziekenhuizen en scholen. 

Nader actualiseren 
Ondanks alle inspanningen is de Noord
Hollandse kaart nog niet helemaal compleet. 
Sommige gegevens zijn nog niet (volledig) 
ingevoerd, zoals de transportroutes. Het 
streven is. om in het eerste halfjaar van 2006 

deze gegevens ook op de kaart te hebben. 
Naast het compleet maken van de informatie 
moeten de gegevens regelmatig geactualiseerd 
worden . De gemeente zorgt daarvoor. Risico's 
staan definitief op de kaart! 

diverse verkeersstromen lopen. De ondernemers 
worden wel verzocht om de bevoorrading zoveel 
'mogelijk met kleine vrachtwagens te laten 
plaatsvinden. 

Uitvoering 
De derde fase van de opknapbeurt zal eind 
februari, begin maart 2006 zijn afgerond. Daarna 
zal gestart worden met fase 4. De inzet is om 
vóór de Pasen alle werkzaamheden afte ronden. 

Gemeenteraáds
verkiezingen 

Op 7 maart aanstaande zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

In de komende weken kunt u op 

verschillende momenten kennismaken 

met de partijen en hun kandidaten: 

• op 13 februari is er een politiek debat in het 

NH-Hotel, georganiseerd door de Kamer 

van Koophandel, Stichting Zandvoort 

Promotie en het Ondernemersplatform 

Zandvoort, start 20.00 uur, 

• op 17 februari is er een avond voor 18-u 

jarigen in Café Neuf onder de noemer 

SuperpolitIcs. Discussie afgewisseld met 

veel muziek, start 20.30 uur. 

• op zaterdag 25 februari is er een politieke 

markt in het Gemeenschapshuis, 

georganiseerd door de PvdA Zandvoort, 

van 11.00 uur tot 18.00 uur. 

• op zaterdagmiddag 4 maart Is er een 

politiek forumdebat, georganiseerd 

door de Lokale Raad van Kerken 

Zandvoort, van 15.00 - 17.00 uur, In het 

jeugdhuls achter de Protestantse kerk 

aan het Kerkplein. 
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Elzbacherstraat: Voorlopig geen onttrekking aan openbare weg 

OPZ en GBZ hadden vooraf een . onafhankelijk orgaan is dat geen deWD,wac~ten met het nemen 
amendement ingediend dat opdrachten gegeven kan wór-van een raadsbesluit totdat de 
opschorting van de bouw zou den en meldde dat het OPZ . rechter uitspraak heeft gedaan. 
betekenen. GBZ wilde een meer amendement door de WD werd 
overtuigende uitleg over de par- afgewezen. Ook werd het GBZ Ook het CDA wil het een en 
keerproblematiek. OPZ wilde dat voorstel van tafel geveegd door 
de-rekenkameropdracht zou krij- de liberale voorman, omdat het 
gen om de plannen doorte reke- . "in essentie niet om de parkeer-
nen . Fred Paap (VVD) maakte plaatsen gaat". PvdA fractievoor-
duidelijk dat de rèkenkamer een zitter GertToonen Wilde, net als 

ander eerst afwachten. Ype 
Brune (CDA): "Ik zou graag van 
wethouder Kooiman horen 
waarom het college wil dat de 
raad ereen besluit over neemt, 

Groen licht voor sportaccommodaties 
De raadscommissie Projecten en Thema's heeft maandagavond 
unaniem steun verleend aan h!!t raadsvoor?tel van wethouder 
Hans Hogendoorn om het Sportpark Duintjesveld zodanig aan 
te passen dat de voetballers en softballers van ZSC per januari 
2007 er hun wedstrijden kunnen spelen. De vereniging beschikt 
in Duintjesveld al over een handbal- en een tennisaccommoda
tie. Ook ziet het naar uit dat de raad op 21 februari haar fiat zal 
geven aan de nieuwe accommodatie voor de Jeu de 
Boulesvereniging Zandvoortmeeuwen aan de Thomsonstraat, 
naast het gebouw van de wonir1gbouwcoörporatie EMM. 

De commissie koos voor het 
minst ingrijpende van de 4 
alternatie, waardoor de ZSC 
per 1 januari 2007 in z'n geheel 
gehuisvest zal kunnen worden 
op Duintjesveld waar het club
huis. De bijbehorende tennis
en handbalvelden zullen wor
den opgeknapt. Het sportveld 

tegenover het clubhuis zal 
geschikt worden gemaakt voor 
zowel softbal als voetbal. De 
kosten van de aanpassingen 
zijn € 386.155. 

De Jeu de Boulesacommodatie 
voor Zandvoortmeeuwen z.al 
€ 43.000 gaan kosten, terwijl 
die vereniging een belangrijke 

inbreng zal hebben door zelf
werkzaamheid van de leden. 

. Toekomst 
De diverse commissieleden 
waren conform het advies van 
de Zandvoortse Sportraad van 
mening dat het niet bij deze 
voorzieningen kan blijven. In 
de toekomst zal er ook een 
accommodatie moeten wor
den gerealiseerd voor de Tennis 
Club Zandvoort (TCZ). Met 
meer dan 1200 leden zowel · 
qua leden aantal als prestaties 
de grootste tennisvereniging 
uit de regio. De commissiele
den gaven de wethouder 
opdracht de plannen daarvoor 
nader uit te werken en dron-

terwijl iedereen weet dat er een 
rechtzaak loopt." 
Wethouder Kooiman lichtte het 
collegevoorstel als volgt toe: "U 
wilt de start van de bouw tegen
houden en dat kan niet. Niet 
besluiten is ook geen optie, want 
dan misbruikt u uw positie. 
Juridisch moet de raad namelijk 
nu een besluit nemen, dan is er 
een procedure en dan kunnen 
derden daa r bezwaa r en beroep 
tegen aantekenen. Ik stel u voor: 
neem een besluit in de vorm van 
het GBZ-amendement. Ga er 
dan vanuit dat u de ingebrach
te zienswijzen aangaande de 
parkeerproblematiek, als raad, 
nogmaals wilt beoordelen." 
De woorden van de wethouder 
zorgden voor enige onrust onder 
de raadsleden omdat ze er niet 
zeker van zijn of dit wel' klopt. 
Nadat de griffier hierin duidelijk
heid had verschaft ging men 
ermee akkoord. 

gen er tevens op aan niet alles 
aan het particulier initiatief 
over te laten. Een aantal com- . 
missie leden was van mening 
dat voorkomen moet worden 
dat de ene sport veel subsidie 
krijgt, terwij I bijvoorbeeld 
het tennis zich zelf moet 
bedruipen . . Indien er geen 
mogelijkheden zijn op Sport
park Duintjesveld dan wordt 
geyraagd om elders i n de 
gemeente te kijken naar een 
geschikte localiteit. Er zal in de 
nabije toekomst wat moeten 
gebeuren omdat de TCZ het 
huidige sportpark De Glee aan 
de Kennemerweg op termijn 

. moet verlaten, zo lieten zij het 
college weten! . 

CA RTOO N Hans van Pelt ::l'; . WO biedt excuses aan 

GEEF MIJ EEN LIFT 
De gemeenteraadsfractie van 
de VVD heeft, bij mondde van 
Wilfred Tates, afgelopen dins
dagavond aan het begin van 
de commissie Raads~aken, 
excuses gemaakt voor de uit
latingen die fra.Çtievoo~zitter 
Fred Paapvorige week woeris
dag deed, tijdens het in 
de commissie Collegezaken 
gevoerde debat over de 
watertoren . "Wij bieden een 
ieder onze excuses aan", aldus 
Tates, die toelichtte dat hij 
de boodschap overbracht 

omdat Paap enkele dagen 
afwezig is. 

Wethouder Michel Demmers 
. deelde mee, dat het college in 

haar -vergadering van dins- ' 
dagmiddag besloten had van 
de VVD c.q. haar fractievoor
zitter tè eisen; dat excuses 
zouden worden aangeboden 
aan alle betrokkenen. 
Demmers zegde toe de excu
ses, zodra deze schriftelijk zijn 
binnengekomen in het colle-
ge, te zullen bespreken! . 
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• 12-1 WEK-suurvanZandvoort-
, Circuit Park Zandvoort Vierde wedstrijd 
~ voor het Winter Endurance Kampioenschap. , 

'

De toegang totduln'en, tribune en , 
paddock IS gratis. Parkeren € 7.- . 

19-2 Cabaret: Daniel & Steef . 
. Cabaret in Circus Zandvoort 

I 

Aarwang 20.15 uur. Toegang: € 12,-

25-2 Kerkplein concert: Familieconcert 
20.00 u u r, Protesta ntse kerk, gratis toega n kei ij k 
(na afloop collecte voor de restaurátie van het 
unieke Knipscheer kerkorgel). "De Koning van , 
AI-wat-je-ziet, een Zigeunersprookje", met o.a. , 
Maarten Koningsberger vertel ler/zang. 

5-3 Final6, 
Circuit Park Zandvoort 

29-1 Jazz in Zandvoort: . 
Johah Clement plays Oscar Peterson. Locatie: 
De Krocht Aanvang 14jO uur.Toegang€ 10,-

VEILIGHEID IN ZANDVOORT 
Uw woongenot en leefbaarheid 

staat bij het CDA hoog in het vaandel. 
Hondenpoep, slooproutes en 
andere vormen van overlast 

zullen wij met harde hand bestrijden . 

·'Geef om vr·ijheid' 
'Geef om vrijheid' is het 
thema waflrmee Amnesty 
International u oproept 
een bijdrage te geven 
aan de collecte. Deze col
lecte wordt van 12 t/m 18 

februari 2006 in heel 
Nederland, dus ook in 
Za ndvoort, gehouden. 
Met dit thema wil de 

. mensenrechtenorganisa
tie Amnesty International 
duidelijk maken dat vrij 
heid niet in alle landen 

3nzelfsprekend is. In 

meer dan 110 landen 
worden gevangenen 
gemarteld. Ook kirideren 
worden vaak het slacht
offer van gruwelijke vor
men van geweld en mis.
handeling. Om de vrijheid 
van mensen te waarbor
gen is veel geld nodig . 
Amnesty zet zich in voor 
de gewetensgeva nge
nen, eerlijke processen 
voor politieke gevange
nen, afschaffing van de 
doodstraf en beëi nd igi ng' 

van martelingen, politie
ke moorden en verdwij
ningen. Ook vrij zijn van 
discriminatie is een men
senrecht waar Amnesty 
voor strijdt. Amnesty 
International is een onaf
hankelijke en onpartijdi
ge organisatie. Daarom 
ontvangt zij geen geld 
van overheden of politie
ke groeperin·gen. Met bij
dragen van leden en door 
giften wordt het werk 
van Amnesty blijvend 

mogelijk gemaakt. Ook 
uw gift, volgende week in 
de co llectebus, is van 
harte welkom ter onder
steuning van het werk 
van Amnesty International! 
Om in heel Zandvoort te 
kunnen collecteren zoe
ken wij nog enkele collec
tanten. 
Meld u aan via henkkam
minga@zonnet.nl of bel 
023-5720272 . Geef een 
paar uur van .uw tijd. 
'Geef om vrijheid'. 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep.nl 

-.i..>tJ WIJ..' 

ms. ~!~~~::~~u=: * Hourlom ~ Am,tef'll:'en 
K'Xt&Z~9 {\;lJ\l(I'I'IY'QfJ 
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T -ll23·52714114 T 0206J.C3l166 
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CON. HUYGENSSTRAAT 10, ZANDVOORT 

OPEN HUIS ZAT. 11102/2006 VAN 13:00 TOT 1S:00 UUR. 
Woonhuis op 104m2 perceel, 2 slaapka~ers, 
een ruime woonkeuken en een moderne badkamer. 
Woonopp. ca 125m2. Geheel Lz.g.st. 

Vraagprijs: € 269.000,= k.k . 

GREEVEN MAKELAARDIJ O.G. 
TE L. 57 39 234 

I 

WWW.GREEVENMAKELAARDIJ.NL 

overtas t; I[$fiit4j..,/ 
yofitze áoet rz-iets. 

Vit verwijt is terecht: 
OPZ wit áit yrofj!"eem wét oytossen. 

Zie ons J'rogramma OJ' 11Iww.zanávoort.org/0J'z 
Of óe[ onze fra.€tievoorzitter: 

Car[ Simons 023 - 5712751 

Steun onze inzet} 
stem O'PZoy 7 maart! 

Zandvoorter krijgt drie bekeuringen ' 
Een jonge Zandvoorter (17) hij circa 100 meter alleen op 
kreeg dinsdag drie bekeurin- zijn achterwiel. Toen de 

gen in één keer. Agenten agenten hem aanhielden en 

zagen hem op een scooter de scooter inspecteerden 

op het fietspad langs de bleek dit een 125cc motorte 
Zandvoortselaan rijden, waar 

hij ter plaatse op de rijbaan 

zou moeten rijden. Ook reed 

zijn. Tevens was het voertuig 

niet verzekerd. De motor is 

in beslag genomen. 



Bijzondere expositie filmsterren 

Thys Ockersen en Herman Pieter de Boer 

Thys Ockersen, geboren op 3 februari 1946 in Amsterdam, open
de samen met zijn goede vriend, de bekende schrijver Herman 
Pieter de Boer, zijn foto-expositie van filmsterren en Nederlandse 
artiesten in de koffieclub van Hema. "Nee, ik heb nog nooit nare 
ervaringen meegemaakt met filmsterren . .lk ben altijd in een 
bepaalde functie bij ze gekomen, vaak werd ik op hun filmsets 
maar ook bij toevallige ontmoetingen wel verwacht. Ik moet 
wel zeggen dat de filmsterren van nu sneller genoeg krijgen 
van de fotografen, vroeger was dat veel gemakkelijker", aldus 
filmer, schrijver en fotograafThys Ockersen. 

Tijdens de opening van zijn 
foto-expositie vorige week vrij
dag 3 februari, vierde Ockersen 
tevens zijn v.erjaardag. Het was 
druk en gezellig, samen met 
zijn vrienden, fa'milie en ken
nissen. "Afgelopen zomer heb 
ik in de koffjeclub van de Hema 
geëxposeerd met portretten 
van Zandvoorters die ik in de 
lobp .der tijd gefotografeerd 
heb. Daar was ik erg enthou
siast over. Ik had in totaal 
ongeveer 1300 portretten 
gemaakt, waarvan er steeds 
200 in de Hema hingen en die 
wisselde ik dan per keer af, 
zodat iedereen aan de beurt 
zou' komen. Zandvoorters heb
ben heel diverse gezichten. Dat 
is erg mooi om te zien." 

Ockersen maakte op jeugdige 
leeftijd kennis met film toen 
zijn vader hem meenam naar 
de nieuwsbioscoop De Cineac 
in de Reguliersbreestraat in 
Amsterdam, wàar doorlopen
de voorstellingen plaatsvon
den met o.a. de cartoons van 
Popeyen de kluchten van Stan 
Laurel en Oliver Hardy. Toen 
Thysop zijn zesde jaar naar 
Zandvoort verhuisde, waren er 
twee dingen die zijn filminte
resse deden toenemen: De 
locale bioscoop aan het 
Stationsplein 'De Monopole' en 
de kauwgumplaatjes van film
sterren die hij fanatiek begon 
te verzamelen. Sindsdien was 
hij niet meer weg te slaan bij 
speelfilms en wi lde hij acteur 
worden. 

In de vierde 
Coornhert Lyceum in Haarlem 
maakte hij kennis met een 8 
mm Kodak filmcamera. Dit 
groeide uit tot een ware pas
sie. Ockersen studeerde tus
sen 1965 en 1969 aan de film
àcademie in Amsterdam. Als 
eindexamenopdracht maakte 
hij de documentaire 'Surprise 
Surprise'. Die film veroorzaak
te een enorme rel toen die 
door de VPRO werd uitgezon
den. Een nagemaakte oogscè
ne van Bunuel's "C hien 
Andalou" veroorzaakte een 
shock in Nederland en boze 
kijkers kwamen 
tegen de VPRO. 

In de jaren zeventig was hij 
act ief als filmjournalist voor 
het Parool, NRC-Handelsblad 
en de filmbladen 5KOOP en 
Filmfan. Na vele .boeken , 
documentaires en korte films 
gemaakt te hebben alsmede 
leraar,journalist en fotograaf 
te zijn geweest, werkt hij op 
dit moment aan een grote 
documentaire over de recon 
structie van een molen op de 
Zaanse schans: "De herrijze
nis van het Jonge Schaap" 
een project dat twee à drie 
jaar in beslag zal 
nemen. 

De nieuwe expositie van 
Ockersen is te zien in de koffie
club van de Hema aan het 
Raadhuisplein . 

Q@ toegang is gratis. 
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Makelaars O.G. 

• CENSE I PI I 
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2' 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU 

van LINGEN ~ 
NVM 

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT 

• Pittoresk voormalige visserswohing gelegen in één 
van de rustigste straatjes van het centrum 

• Woonkamer met originele balken plafond en roede 
verdeelde ramen, eenvoudige open keuken 

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen 
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst 
• Woonopp. ca. 34 m' , perceelopp. 56 m' 

Vraagprijs: € 199.500,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 81 ZANDVOORT 

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet 
3-kamer appartement met garage en berging 

• Ruime living (ca. 38 m' ) menoegang naar balkon 
• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur 
• Slaapkamers v.v.' notenhout parket en zeezicht 
• Het gebouw beschikt over een lift 

Vraagprijs: € 239~000,- appartement 
€ 27.500,- garage 

TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT 

'. Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen ' 
2-kamer appartement, woonoppervlak ca. 50 m' 

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee 
• Lichte woonkamer met balkon, open keuken, 

slaapkamer en badkamer met douche ~n toilet 
• Het appartement is goed onderhouden en beschikt over 

een lift en een afgesloten parke~errein. 

Vraagprijs:€ 159.000,-

DE HYPOTHE~KSHOP 

ÓÓt( IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
KQstverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 

SARA ROOSSTRAAT 52 

.. . ~ .... .. .. -, 

DE . : 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

ZANDVOORT 

• Moderne, goed onderhouden 4-kamer maisonnette 
• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats 
• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers, 

badkamer met ligbad en separate douche 
• Alle wanden en plafonds zijn gestuukt 
• Op loopafstand van station, centrum en strand 
• Woonoppervlakte ca. 115 m' 

Vraagprijs: € 274.500,-

CiARACiEBOXEN TE HUUR 

gelegen aan de Van 
Cialenstraat te Zandvoort 
Voor meer infonnatle kunt u contad opnemen met 

Johan van Strien 013-57 3l 880 

Makelaars O.G. 

CENSE I Pi l 
van LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 

@ 
virtual tour 

KOSTVERLORENSTRAAT 110 ZANDVOORT 

• Op royaal perceel gelegen karakteristieke half vrij-
staande villa met garage en oprit voor meerdere autois 

• Woonkamer-en-suite met erker, dichte keuken 
• 1 e verd.: 4 slaapkamers, badkamer en 2' toilet 
• Zolder: creëren slaapkamer/werkruimte mogelijk 
• De villa dient gemoderniseerd te worden 
• Woonopp. ca. 45 m' , perceelopp. 558 m' 

Vraagprijs: € 495.000,-

Goed onderhouden, comfortabel 3-kamer appartement 
op de 5e verdieping gelegen' 

• Verrassend rustig in park Duinwijk gelegen 
• Lichte brede woonkamer met ruim balkon (zuid) 
• Moderne semi open keuken (Siematic) v.v. app. 
• Complex v.v. een lift, berging op de begane grond 
• Woonoppervlakte 90 m' 

Vraagprijs: € 259.000,-

THORBECKESTRAAT 3/4 & 3/5 ZANDVOORT 

• 2 maisonnettes naast elkaar gelegen met zeezicht 
• Elk v.v. 3 slaapkamers, moderne keuken en moderne 

badkamer 
• De maisonnettes zijn zo te betrekken 
• Woonoppervlakte ca. 90 m' per appartement 
• Eventueel te huur 

Vraagprijs app. 3/4 € 279.000,-
Vraagprijs app. 3/5 € 285.000,-'-



DE POLITIEKE PARTIJEN OVER ... 

JONGEREN 

Superpolitics@g 
Politiek café VaaT jongeren in Café Neuf 

Op vrijdag Fl februari organi
seert de gemeente een bijeen
komst voor de Zandvoortse 
jonge stemmers. In de ge
meente Zandvoort lopen 588 
jonge mensen rond qie voor de 
eerste keer mogen stemmen. 
De avond, gehouden i n café 
Neut, zal gevuld zijn met een 
hoop muziek, waar in drie dis
cussierondes vragen gesteld 
kunnen worden aan (jonge) 
kandidaten van de Zandvoortse 
politieke partijen. Van tevoren 
krijgen de 588 jongeren een 
brief met de volgende stellingen; 
Wat wil jij nu met Zandvoort? 
Wat mis je? Waar erger jij je 
aan? Wat moet veranderen? 

Er kan al gereageerd worden 
op super@zandvoort.nI.Onder 
de genodigden zal een I-pod 
worden verloot. Een aantal jonge 
lokale politici zal aanwezig zijn, 
om te laten zien dat er ook jon
geren actief zijn binnen de 
gemeentepolitiek. Maarvooral 
moet het een gezellige avond 
worden. Het openingswoord 

zal van de burgemeester zijn 
en de hele avond zal een DJ 
voor de muziek zorgen. Om ca. 
23-00 uur zal de laatste discus
sieronde worden. afgesloten. 

Superpolitics@g, vrijdag 17 
februari vanaf 20.30 uur in Café 
Neut, Haltestraat 25, Zandvoort. 

Lijstnummers vastgesteld 
Vorige week woensdag is door 
het hoofdstembureau van 
onze gemeente de definitieve 
nummering van de kandida
tenlijsten voor de komende 
gem ee nte raad sverki ez i nge n 
vastgesteld. De eerste vijf par
tijen hebben ook bij de vorige 
verkiezingen in 2002 meege
daan en hebben aan de hand 
van het aantal stemmen, dat 

op die partijen is uitgebrácht, 
een nummer gekregen. De par
tij met de meeste stemmen 
kreeg nr. 1 en zo volgend tot en 
met nr. 5. De laatste twee heb
ben door middel van loting een 
nummer gekregen. 
De juiste nummering ziet er 
als volgt uit: 1. VVD; 2. GBZ; 3. 
CDA; 4 . OPZ; 5· PvdA; 6. SP; T 
Groenlinks. 

Sloop Midden Boulevard 
albegoMer' . 

De muur aan de oostzijde van het voormalige Dolfirama, die door de storm van 

eind november (I) omver is geblazen ... Bewijs-dat voor de sloop van de Midden 

Boulevard het College zich niet hoeft in te spannen ... het gaat allemaal vanzelf! 
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In aanloop naar 7 maart 
De laatste jaren zijn de jongeren zich aan het roeren. Niet alleen op straat maar de meer 
serieuzere, iets oudere jongere komt ook op voor zijn rechten. Vooral in het Zandvoortse 

leeft bijvoorbeeld de jongeren huisvesting erg. Ook de wat 'jongere' jongere moet buiten, 
op veilige plaatsen kunnen spelen en leven. Wat is de mening van de Zandvoortse 

politieke partijen over de jongeren en wat vóor beleid hebben zij in hun · 
verkiezingsprogramma opgenomen? Leest u hieronder de feiten! 

De WD heeft Jerry Kramer, een 23 
jarige student, op een verkiesba
re plaats. Andere jongeren staan 
op onverkiesbare plaatsen omdat 
hun studie een tijdelijke uithuis
plaatsing vereist. Betaalbare huis
vesting voor jongeren heeft hoge, 
niet gewoon hoge, maar erg hoge 
prioriteit. Voor de jongere jonge
ren m'oet er voldoende actieve 

vrijetijdsbesteding zijn . Met een 
Johan Cruyfftrapveldje zou een 
grote wens in vervulling gaan. 
Jongeren met wie het goed gaat 
kunnen gestimuleerd worden in 
hun verdere ontwikkeling en zij 
ku n nen een positief voorbeeld 

zijn voor andere jongeren die 
extra aandacht en begeleiding 
vragen en daar ook recht op heb
ben. Er is nu onvoldoende oog voor 
de wensen van jonge mensen! 

Voor de jongeren tot,6 wil GBZ 
dat er zeer snel de beloofde trap
en speelveldjes gerealiseerd wor
den, er een goede locatie komt 
voor een skatebaan, er meer 
ruchtbaarheid gegeven wordt 
aan de mogelijkheden die er bij 
Pluspunt (voorheen AKZA) zijn 
om gezellig bijeen te komen zon
der verplichtingen . Zandvoorste 
jongeren moeten voorrang gaan 
krijgen bij toewijzing varJ wonin
gen, de mogelijkheden worden 
door wethouder Michel Demmers 

onderzocht. GBZ wil onze jeugd 
in Zandvoort houden en willen, 
voor hun toekomst, nu aan de 
slag. De drie jongeren die op onze 
kieslijst staan geven regelmatig 

aan waar behoefte aan iS.Ookde 
jongeren om ons heen geven ons 
voldoende input om te kunnen 
weten wat er bij hun leeft. 

Jongeren zijn voor levensbelang 
voor Zandvoort. Het CDÄ Zand
voort heeft bij de eerste vier 
plaatsen, twee jeugdige CDA'ers: 

Gijs de Roode (21 jaar) en Andor 
Sandbergen (31 jaar), want wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst! 
Het CDA gaat de woonruimte 
problematiek aanpakken voor 
jongeren. Snelle realisering van 
speelplaatsen in Nieuw-Noord en 
Zandvoort-Zuid eo. Stimulering 
van sport en cultuur voor de 
jeugd, waarbij een sportpas een 
uitkomst zal zijn voor de 
Zandvoortse jeugd. Het CDA 
streeft naar een ruimte voor de 

jeugd binnen het LDC Het CDA 
wil een goede jeugd nota. Het 
creëren van stageplaatsen bij de 
gemeente, zodat men werkerva
ring kan op doen. 

OPZ wil bijdragen aan de verbe
tering van het leefklimaat in 
Zandvoort voor álle inwoners. 
OPZ wil burgers, ook jo'ngeren; 
een grotere stem geven zodat 
hun inbreng meetelt. In de pro
jecten Middenboulevard en Louis 
Davids Carré wil OPZ huisvesting 
voor ouderen realiseren en daar
door vrijkoménde won i ngen aa n 
jongeren (starters) toewijzen. Ook 
elders kunnen mogelijkheden 
worden benut. Omdat ouderen 
veel langer actief blijven en meer 
aan sport doen, wil OPZ streven 
naar extra (sport)voOfzieningen, 
waa rva n ook jongeren gebru ik 
kunnen maken. Binnen OPZ zijn 
(nog) geen echte jongeren actief, 
maar werken inmiddels wel veer
tigers mee. 

. 'PvDA 
Het won ingaa n bod voor jongeren 
is schaars en het is niet verwon

derlijk dat jonge Zandvoorters 
verkassen naar elders. Wij willen 

dat het, nieuwe, beleid wordt 
voortgezet om te zorgen dat 
jonge Zandvoorters zich met 
voorrang kunnen vestigen. 
Gemeente en ook de PvdA wil
len jongeren via een denktank 

betrekken bij de politiek. Bij kin
deropvang moet vraag en aan
bod op elkaar passen en bij de 

uitgebreide papierwinkel is hulp 
nodig. Initiatieven die de veilig
heid in en om scholen bevorde
ren zullen wij van harte onder
steunen.Jongeren doen nog niet 
aktief mee: er is wel interesse. 

~ 
Jongeren, in Zandvoort lijkt dit 

bijna een scheldwoord. Als je jong 
bent 5..chijn je niet mee te tèllen. 
De SP heeft jongeren wel hoog 
op de agenda staan. In iedere wijk 
dient speelruimte te zijn. Het 
wordt hoog tijd voor een speel
tuinvereniging waar ook de oude
re jeugd hun eigen hangplek kun
nen krijgen, onder begeleiding 
van een jongerenweiker. Wij wil
len meer veilige fietspaden zodat 
de schoolgaande jeugd veilig van 
en naar school kan. Voor de ouder 
jeugd en jonge gezinnen moet er 
meer ' woonruimte gecreëerd 
worden. Tevens willen wij een 
jaarlijks cultureel evenement voor 
en met jongeren.Jongere in de SP 
zijn van harte welkom zie onze 
jongere website: www.rood.sp.nl. 

GROENLINKS 
Jongerenbeleid 12+, is beleid voor 
en door jongeren. De wensen en 
het denkpatroon van de jeugd is 

, constant in beweging, dus daar 
moet op worden ingegaan. 
Jongeren moeten de mogelijk
heid hebben om zelf na te den
ken en beslissen over zaken die 
hen aan gaan. 
Groenlinks wil graag ruimten vrij
ma ken voor ontmoetingsplaat -
sen, (hangplekken, gratis sport
toe.stellen, jeugdhonk) en 
culturele activiteiten voor jonge

ren ondersteunen. In een vroeg 
stadium dient voorlichting plaats 
te vinden over de gevaren van 
drugs zoals alcohol, cocaine en 
andere producten. Voor de jonge 
volwassenen moeten meer 
betaalbare woningen gecreëerd 
worden. Dit ook ter voorkoming 
van de vergrijzing, anders wonen 
er stra ks helemaa I geen jongeren 
meer in Zandvoort. 



Uw Volkswagen Dealer 

Auto Strijder Zandvoort 
Zandvoort Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57145 65 

Lupo 1,0 rood, comfortline, stuurbekr. 
Lupo 1.4 zwart, stuurbekr. 24.000 km 
Lupo 1.4 blauw met. , licht.velgen 55.250 km 
Polo 1.4 3-drs, zwart, milestone uitv. 39.700 km 
Polo 1.4 3-drs, rood, .Iicht met.velgen 
Polo 1.4 3-drs, blauw, Atlantic uitv., airco 
Polo 1.4 3-drs, blauw, Sport uitv. 67.850 km 
Golf 4 Tdi 3-drs, blauw met., airco 88.250 km 
Golf 4Aut. 3-drs, Automaat, blauw, Highline 99.600 km 
Volkswagen Beetle Cabriolet, Highline 22.400 km 
Sharan 2.0 MPV, blauw, Comfort uitv. , airco 35.600 km 

Audi A4 AvantTDi, zwart met. , airco 298.000 km 
Audi A4 1.8 Turbo, Pro-Line, zeer compleet 67.700 km 
Audi A4 Avant, 1.8 Turbo zilver 70.900 km 

Opel Corsa 1.2 3-drs, lichtgroen met. , stuu·rb. 25.100 km 
Peugeot 306. Station 1.6,·rood met., airco 125.400 km 
RenaultTwingo 1.1 lichtblauw met. 12.400 km 
SAAB 9·3 2.0 zwart, luxe uitv., airco 129.100 km 

( . 

Te koop: 
"",. r"~~ "·i ge donker-eiken 

houten kast met 
tafel+6 stoelen. 

Te l. 5281464 
(i n Za ndvoort) 

2002 € 9.250 
2002 € 9.250 
1998 € 5.950 
1996 € 4.750 
2004 € 14.250 
2002 € 11.900 
2003 ' € 13.450 
1999 € 10.750 
2004 € 29.750 
2004 € 26.900 

1998 € 7.750 
2003 € 27.750 
2002 € 22.950 

2001 € 8.750 
1999 € 6.950 
2004 € 8.750 
2001 € 11.950 

Te koop: 
Massief eiken eettafel 

(140+40 x 80 x 77) 
incl. 4 stoelen. 

Kleur licht eiken. 
Vraagprijs € 225,

Te l. 5713854. 

Kinderen uit Zandvoort tweede 
geworden in spelprogramma! 

De drie kinderen van de Oranje Nassau School die 
mee hebben gedaan aan het educatieve spelpro
gramma 'Energy Survival', Dominique, Irina en Joost, 
zijn tweede geworden. 

Acht w eken achter elkaar 
w aren zij w ekelijks op 
televisie te zien, terwijl zij 
pittige opdrachten aan 
het uitvoeren waren in 
Noorw egen . Ze worden 
dan ook regelmatig her
kend op straat. Bijvoor-

beeld toen de kinderen op 
hun nieuwe middelbare 
school gingen kijken:"Hé! 
Jij bent toch van tv?" 

Energy Survival is een 
groot succes, zelfs inter
nationaal. Het prograr:n-

ma is namel ijk genomi
neerd voor een kinder
Oscar! Tussen 5 en 10 mei 
vindt in München een 
fest iva l plaats, waarbij.de 
Prix Jeu nesse 2006 

wordt uitgereikt. Deze 
prijs is bedoeld voor de 
beste televisieprogram- . 
ma's voor ·kinderen. Erg 
spannend dus voor 
Dominique, Irina en 
Joost. Heb je uitzendin
gen gem ist of heb je het 
programma nog he le
maal niet gezien en ben 
je wel erg benieuwd 
geworden? Geen pro
bleem. Elke zondag wor
den de uitzendingen her
haald rond 18.00 uur op 
KRO-Tien Plus! 

Live program-ma via internetradio 
Op donderdag 9 februari zal het nieuwe live program
ma van Dutch Coast Radio voor de eerste keer wor
den uitgezonden .vanuit 't Lokaal in de Haltestraat. 
Thema voor de serie uitzendingen is, hoe kan het ook 
anders, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 
Di'Lerse lokale politici zullen worden uitgenodigd om 
hun standpunten te verduidelijken. 

Te koop: 
Eiken houten keuken, met 
magnetron, koe lkast, kook

plaat, afzu igkap. Zelf t e 
demonteren en mee te 

nemen, € 25°,- Tel. 5713739. 

Te koóp: \ 

Tot aan de verkiezingen 
zal iedere donderdag live 
w orden uitgezonden, van 
20.00 tot 22 .00 uur. 
Inbreng door de bevol
king van Zandvoort wordt 

zeer.op prijs gesteld. In 
het bijzonder vragen 
die aan de hand van de 
verkiezingsprogramma's 
kunnen worden gesteld, 
staan garant voor een 
levendige uitzending. 
Zend vragen naar: 
info@dutchcoastradio.nl. 

Dutch Coast Rad io is 
te ontvangen via het 
Internet op wWw.dutch
coastradio.nl. 

12 Rotan stoelen à € 9,- p.st. 
of alle 12 voor € 90,-

4 Witte wastafels inc!. 
kraan à € 5°,- p.st . 

20nderschuif bedden·met 
matras à € 5°,- p.st. 

'* ",,;1r.*' '* •. -1c*' :*;.:k*' *~:k*' :r:,:k*' ~:k*' '*.:k*" :r:, -ie' . . . . . . . . . . . . . 

1 Kle ine eethoek € 95,
Tel. 5730615 

~. . . ~ 

*~ De K.Ande~hnit *; 
.""'1" r '\ ij *~ 
~. ! ,~/ '1'1: 

ZANDKORRELS INVULBON 
:;;;. In de winter heeftjuffrou \ van Pinter ,*~ 
l JUffrouwv~~,I. ; ter. *~ 
k.... het altijd verschrikkel' koud. *. 

PARTICULIERE 
ZANDKORRELS 5 EURO 
oen pa rticuliere 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 EURO 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particulie re voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 
1) De redactie van de ~ra nt, Hogeweg 32 
2) Bruna Balkenen~e, Grote Krocht 18 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsirtg dezelfde week. 

Wij kunnen geen.enkele aansprakelij~eid 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. 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 
TEVEN S DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw naam 

(Bedrijfsnaam) . ...... . .. ........ .. .. . .... . . .. . .......... . ... . . ... . 

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

,~ In de winter krijgt juffro van Pinter "'$ 
..... : het altijd heel erg ben wd. :.;:. 

• Twee hemden, twee broeken '* ,* 

~ • die moet ze gaan zoeken. • ~ 
,.:.. Want die liggen niet dicht bij elkaar. *. 
~ . ~ 

;;;. Twee truien, drie rokken ,~ 
*\ een paar wollen sokken. *. 
~ Een mutsje voor ov~r d'r haar. '* ){. 7,: .~ 

'fo.. . . Zeg, zou je denken dat juffrouw van Pinter *.' 
• ~ de winter niet door zal komen? ~*; !\ Ze stapt in haar bed, heeft een wekker gezet. *. 
·it Gaat tot de maand mei liggen dromen. '** 
~, Het is zó voorbij, jufrouw van Pinter is blij . • ~ 
* ~ *, • -ie De zomer mag nu wel weer komen. '* ~ 
~. . ~ 
ft: .... Lienke. *. 
~* •• ~~ ~,,~.~ 'Jf~* '.~ .• 'l!f~* .• ~~ ~Jf' 
1";. % • ..,.- « '''''r .1': • ..,.- +, -""r ~ '''''r % • ..,.- 'i" • 



Door Nel Kerkman 

Soms is iemand te jong voor de rubriek en af en toe iets te oud 
maar dat moet kunnen. Het laat het verschil zien tussen de leef
tijdsgroepen en hun activiteiten en interesse's. Deze week een 
jongere die al wat jaartjes zeer actief in de politiek is en op de 
vijfde plaats staat van de VVD kandidatenlijst. Maak kennis 
met: Jerry Kramer geboren' op 6 juli 1982. Sinds een paar maan
den woont hij zelfstandig. Het bevalt hem prima en zijn dage
lijkse huishoudelijke beslommeringen zoals wassen en strijken 
regelt hij zelf. Alleen gaat hij twee keer per week bij zijn ouders 
eten. Lekker gemakkelijk. 

Jerry Kramer 

Studie 
Als peuter/kleuter is hij naar 
de Nicolaasschool gegaan en 
de Beatrixschool was daarna 
zijn basisschool. Het advies 
voor ûjn vervolgonderwijs was 
MAVO/HAVO. Op het Coorn
hert Lyceum bleek al snel dat 
hij na 2 HAVO door kon gaan 
naar 'het VWO. Na zes jaar 

Een architect die voor een 
revolutie in de architectuur 
zorgde, met veel bekende 
gebouwen en stedenbouw
kundige plannen. Op mijn vraag 
hoe hij de Middenboulevard in 
zijn ogen zou ontwerpen moet 
hij lache·n. "Niet zoals nu, kijk 
naar alle kustplaatsen en zie 
hoe de huizen daar aangesloten 

I~e kunt het nooit iedereen naar 
de zin maken" 

studie en zijn diploma op zak 
heeft Jerry gekozen voor de 
Technische Universiteit (TU) 
Delft. Hij is nu in het laatste 
jaar van de faculteit Bouw
kunde, richting architectuur en 
va n zijn vijf en halfjaar stud ie 

.heeft hij een half jaar in 
Amerika gestudeerd. Jerry 
kijkt met vf<el plezier terug ' 
op het Amerikaanse uitwis
selingsprogramma, het was 
een geweldige ervaring en 
trouwens goed voor zijn Cv. 
Nog even doorzetten en dan 
heeft hij zijn doel bereikt: archi
tect. Na ervaring opgedaan bij 
jonge architectenbureau's zou 
Jerry een eigen architecten
bureau willen beginnen. De stijl 
van "Le Corbusier" een beken
de architect die aan de wieg 
stond van het Modernisme, 
spreekt hem het meeste aan . 

langs de zeekant staan. Dit is 
bedoeld als bescherming 
tegen de windoverlast voor 
de achterliggende huizen. Wat 
er n u ontworpen is, is erg 
windgevoelig en winkels zuI
len daar veel last van hebben." 

Interesses 
Jerry is niet echt een sport
fanaat, hij zwemt bij de 
Zeeschuimers op recreatief 
niveau bij Center Parcs. Hij 
skiet heel erg graag maar ja, 
vindt hij, deze sport moet je in 
de echte sneeuw beoefenen en 
daar heeft Jerry even geen tijd 
voor. Momenteel heeft zijn 
afstudeerproject "Tabuia Rasa" 
(schone lei), locatie Berlijn, zijn 
volle aandacht. Het betekent 
dat hij in deze bijzondere stad 
met zijn diverse bouwstijlen 
regelmatig te vin.den is. 

Zandvoort 
De hamvraag: wat trekt 
Jerry nou zo in de politiek? Hij 
vertelt dat hij breed geïnteres
seerd was en is in Zandvoort 
en daar wilde hij iets mee 
doen. Drie jaar geleden besloot 
hij zich aan te sluiten bij de 
VVD omdat het geen softe 
partij is. Hij staat op de vijfde 
plaats van de kandidatenlijst 
en hij hOQpt dat de kiezers 
de jongeren met voorkeur
stemmen in de raad kiezen. 
Jerry vindt het belangrijk dat 
er meer jongeren in de raad 
komen met een frisse en 
heldere kijk op zaken dan 
die nu als normaal worden 
beschouwd. Tevens zit hij 
met acht burgers in de 
gemeentelijke adviesgroep die 
de burgermeester, gevraagd 
en ongevraagd, adviseert 
met betrekking tot zorg
plichten. Op mijn vraag wat 
hij mist in Zandvoort zegt 
hij: "Huisvesting voor jongeren. 
Zowel op de Middenboulevard 
als in het Louis Davids Carré 
zal er gebouwd moeten 
worden voor jong en oud. Het 
is positief dat in het Louis 
Davids Carré de bibliotheek en 
scholen in één gebouw gaan 
maar waarom dan niet een 
combinatie in huizenaanbod 
met · de jongere en oudere 
generatie. Een goede even
wichtige mix tussen deze twee 
doelgroepen is erg belangrijk." 
Een goede afsluiting van ons 
gesprek en "tot va navond 
bij de commissievergadering 
raadszaken" n~men we af
scheid. Een gedreven jongere 
met een hart dat klopt voor 
Zandvoort. 

JONG IN 
ZANDVOORT 

Heb je iets te melden 
over jongeren in 

Zandvoort? 
Of wi I je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar? 

Mail dan naar 
de redactie: 

redactie@ 
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732752 
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Een geslaagd feestje 
Door Nel Kerkman 

Wat een feest was het vrijdagochtend 3 februari in bibliotheek 
de Duinrand. Peuters, kleuters, mamma's, een enkele pappa, 
oma's en juffies van 'de peuterspeelzalen waren aanwezig. Net 
als verleden jaar, kwamen 'de mammies' naar de Zandvoortse 
bibliotheek, nu met een nieuwe voorstelling over oma en Liesje. 

De Mammies in de bibliotheek 

Dit jaar werd de voorstelling in 
het zaaltje gegeven waar nor
maal exposities en de inloop
middagen van de ouderen zijn. 
Een goede keus, omdat door ge 
verlichting een heel geheim
zinnige sfeer ontstond en het 
mooie, zelfgemaakte, kleurig 
beschilderde decor nog beter 
tot zijn recht kwam. Om min
stens tachtig kleintjes stil te 
krijgen en te betrekken in het 
verhaal is normaal gesproken 
een hele klus. Toch lukte het de 
twee ervaren theatermakers 
Tjske Cnossen en Nicolien van 
der Dpes. 

Het verhaal ging dit keer over 
verhuizen. Door liedjes en 
spelletjes worden de kinderen 
uitgenodigd om mee te doen. 
In het begin komt, op het ver
zoek van Liesje, schuchter een 
peutertje naar voren om mee 
te helpen met spullen inpak
ken. En zoals de bekende 
schaapjes over de dam, komen 
er al snel nog meer kinderen 
als inpakhulpjes. De voorstel
ling is eenvoudig, afwisselend 
en herkenbaar gemaakt. De 
kinderen moeten hard lachen' 
als de domme verhuisman zich 
zelf vastplakt met plakband . 

Met hulp van de kinderen 
wordt hij/zij (Nicolien) bevrijd . 

- Leuk gevonden is de reis met 
de verhuiswagen en later met 
de bus, die via een magneet 
over de weg langs .het decor 
wordt getrokken. Tot aan het 

. eind van de voorstelling blijven 
'de mammies' grip houden op 
de kinderen die gezellig op de 
grond zitten. Een hele kunst, 
want een uur stil zitten is voor 
deze leeftijd eigenlijk wel lang. 
Iedereen applaudisseert na 
afloop heel hard voor de leuke 
voorstelling. 

Bij de deur kreeg elk kind een 
kleurplaat en een snoepje door 
de bibliotheek aangeboden. 
Met rode wangen en blije 
snoetjes gi ngen de peuters 
terug naar de diverse peuter
speelzalen of met hun echte 
mammies mee naar huis. Het 
was een geslaagde afsluiting 
van de landelijke voorleesdag. 
Het voorlezen in de Zand
voortse bibliotheek aan de 
Prinsesseweg 34 is daarmee 
niet afgelopen, want elke 
woensdagmiddag is er vanaf 
'4.30 uur een voorleesuurtje, 
waar iedereen van harte wel
kom is. 

Heeft u 

MOEITE M.ET LEZEN , 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. 

Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels, 

rekenen en computerlessen. Gratis proefles! 

Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 
en vraag naar Annet Flink. 



U ZAN"DVOORTSE 
COURANT . . . 

Makelaars O.G. 

CENSE I .. I 
van LINGEN 

Afgelopen zaterdag heeft kickboxer Leroy 
Kaestner, van de Zandvoortse sportstichting 
AFAFA, in Sporthal Zilvermeeuwen in Zaandam 
voor een ware sensatie gezorgd. Door op uiterst 
technische en vakkundige wijze korte metten te 
maken met zijn opponent, kon de pupil van Peter 
Koopman de Nederlandse titel voor zich opeisen. 

Tegenstander ·Morach van 
Gym uit Alkmaar heeft een 
lange lijst van gewonnen par
tijen op zijn naam staan. Bij de 
weging had hij weinig respect 
voor zijn veel j ongere oppo
ne'nt en gaf aan deze te zullen 
'slopen' via zogenaamde low 
kicks . Dat alles in de ring 
anders zou lopen kon ,hij toen 
nog niet bevroeden. 

Direct na de bel was het de 
AfafA bokser die zijn Alkmaarse 

DEALER VAN: 
Chanel-Dior-Oakley-Prada 
Serengeti-Ra y8an-Versace 

fendi-Donna Karan 
persol-8ikkembergs-Gucci 

Kerkstraat 34-36 

tegenstander op werkelijk 
fenomenale wijze, met harde 
stoot- en trap combinaties, 
door de ring joeg. Iedere 
poging van Morach om de 
Nederlandse titel te bemach
tigen zag hij in rook opgaan . 
Vooral het counter werk van 
Kaestner imponeerde het 
publiek enorm. AI aan het 
eindé vàn de eerste ronde 
begon de conditie van Morach 
parten te · spelen, hetgeen 
duidelijk werd door het vele 

De trotse Leroy Kaestner 

afklemmen en hangen van 
de pugilist uit Alkmaár. Dit 
hangen irriteerde Ka estner 
dermate, dat hij via een perfec
te schouderworp zijn tegen
sta rtder naar het canvas joeg. 
Aangezien werpen bij kickbok
sen niet is toegestaan kreeg 
de leerling van Koopman een 
officiële waarschuwing. 

"Deze waarschuwing deerde hem 
in het geheel niet, want nadat 
hij Morach de volgende twee 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

Stationslift 
functioneert 

eindelijk! 
Op 30 januari werd de lift bij NS 
Station Zandvoort feestelijk in 

v gebruik genomen. Tijdens de 
ronden alleen maar achterna zat 'proefrit' bleek een aantal ge
werd hij unaniem tot Neder- ~ breken, waaronder het ontbre
lands kampioen uitgeroepen! ken van een verbinding tussen 

Ook AfafA vechter Chris Mol was 
te sterk voor zijn opponent. 
Nadat Mol volledig was ontke
tend en tegenstander Eguchucku 
van sportschool Vos diverse 
malen tegen het canvas had 
gewerkt, werd de ongelijke 
strijd gestaa kt . Twee mooie 
overwinningen voor coach 
Koopman en zijn sportschool! 

de liftkooi en de machinekamer. 

2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 5712 466 Zeehond aangespoeld 

Deze is nodig om bij storing de 
persoon in de kooi instructies 
te kunnen geven en is van essen
tieel belang. Het Liftinstituut, 
eeri instelling waarvan het keur
merk nodig is om liften te mogen 
gebruiken, keurt stanqaard af 
als de verbinding ontbreekt . 
Luttele seconden voor de 'proef- . 
rit' brandde ook nog eens een ' 
cruciale printplaat door. Hier
door kon de feestelijke opening 
alleen maar handmatig worden 
uitgevoerd . Een printplaat je is 
snel te vervangen maar het 
keurmerk van het Liftinstituut 
duurt wat langer. AI met al had
den alle partijen een flinke kater. 
Na de opening kon de lift meteen 
weer buiten gebruik gesteld wor
den. De verwachting was dat 
al le ongemakken een dag later 
weerverholpen .zouden zijn, maar 
dat heeft dus wat langer ge
duurd. Vooralsnog is nu de lift 
in orde. Het wachten was nu op 
de liftkeurmeesters. Deze hebben 
afgelopen vrijdag de lift her
keurd en goed gekeurd! Einde
lijk is dan een einde gekomen aan 
een lang en frustrerend project . 

f)ii Mf\ N -JI~~~ 
----~- - - ----~~-

Posters zijn te groot 

'Waarom hangen ze niet 
weer zo'n lap aan de 

watertoren, dat valt pas op'... 

De zieke, grijze zeehond 
(Halichorus gryphus) die afge
lopen week was aangespoeld 
bij paviljoen Skyline, heeft het 
niet gered. In de zeehonden
crèche in Pieterburen is het 
8 à 9 weken oude dier aan een 
overvloed van spoelwormen 
overleden. De· grijze zeehon
den komen in de Waddenzee 
het meest voor op de Richel, 
(een zandbank tussen 
Terschelling en Vlieland) en 
worden geboren in de maan
den december en januari. 

• 



FAMILIEBERICHTEN ~tL 

Een mens van de dag, 
soms miste je haar lach. 

Genieten kon ze op ha'ar manier, , 
vooral vaT{ haar kleinkinderen had ze 

. . plezier. 
Ze was altijd bezig, dag en nacht. 

Nu heeft ze rust, 
Ma ...... rust zacht! 

Tht het laatst van haar leven omringd door allen die 
haar dierbaar waren is, na een 'lang en liefdevol 
leve!!, op 78-jarige leeftijd van ons heengegaan onze 
zorg:zame moeder, schoonmoeder en lieve oma 

Klazina Elisabeth van Dam - Vossen 
-Ina ~ 

weduwe van Joop van Dam 

John en Simone, Bas, Tijmen, Nienke 
Ellen en Tico, Candida, Ramon, Harrier 
Patricia en Martin, Nick, Fleur, Lotte 
Tim en Jeanine, Bram, Diewertje, Willemijn 
Karin 
Martine en Rob 
Mariëlle en Maarten 

7 februari 2006 
Hogeweg 26 
2042 GH Zandvoort 

Op vrijdag 10 februari jl. hebben wij afscheid van Ina 
genomen tijdens een uitvaartdienst in de R.K. Kerk St. 
Agath'a te Zandvoórt, gevolgd door haar teraardebestel
ling op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Lieve mensen, . 

Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken 
voor de geweldige belangstelling 
bij het overlijden van mijn man, 

onze vader en grootvader 

Rob Dabroek 

Het heeft mij enorm geholpen en gesterkt 
in mijn verdriet, nogmaals bedankt. 

Miep Dabroek-Pimentel 
kind.eren en kleinkinderen 

en Van Beek 

Uitvaartcentra: 
/ 

Hoofddorp, 
Bornholm 54, 

Tel (02,3) 5627010 
(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraa.t 7, 

Tel: (023) 562 7010 

Bennebroek, 
Rij~straatweg 113, 
Tel: (023) 5841682 

Info uur Ie donderdag van 
de maand 10.00· 71.00 uur 

in hfi uÎtllQartcenlrUm 
' f)eCipres" teNieuw·Vennep 

Meer informatie? 
Bel ons g~rust. 

KERKDIENSTEN 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 
Nieuw Unicum 
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortse/aan 765 
10.45 uur pastor Oick 'Ouijves 
ZONDAG 19 FEBRUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum 
Gereformeerde Kerk, j{,tlianaweg 
10.00 uur dhr. ,P.Koenes uit Amsterdam 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
x . 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan 1- Aerdenhout 
10.00 uur ds. H.J. Bodisco Massink uit Weesp 
RKParochie Antonius St Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
x 

BURGERLIJKE STAND 

28 januari 2006 - 3 februari 2006 

Geboren: 
Nik~i, dochter van: Goedegebuure, Jacobus Laurens 
en : Beliën, Susan. ' 
Finn, zoon van: de Wette, Richard en: va n den Burg, • 
Cornelia Oivera M argaretha . 
Jennifer, dochter van: Pacheco Caetano, Manuel José 
en: Kluba,Anna Ewa. 
Nourdin, zoon van: Aafer, Said en: Lefferts, Samantha. 

Gehuwd: 
Vermeulen, Michiel Arnoldus Johannes en: Kok, Sanne. 
H.uft, Raymundus Silvester.Maria en: du Pau, M arije 
PetronelIa Theresia. 

Overleden: 
Keur geb. Wassen burg, Helena Geertruida, oud 79 jaar. 
Dalman, Johannes, oud 92 jaar. . 

HUISARTSENPOST .Ma'" 
HUISARTSENPOST ZANDVOORT ' 

Be10900-0567 voor het raadplegen van een huisarts 
buiten de reguliere werktijden . 

Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.00 uur . . 
Weekenden 24-uurs dienst:van vrijdags 17.00 uur ' 

tot maandags 08.00 uur. 

Openingstijden 

za: 

WATERSTANDEN 

Gesponserd door: . . 

Club Nàutique e 
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 5707 

Februari Hoog Laag Ho,?g Laag Hoog 
water water water water water 

01.14 05.39 f ,' 

Do 16 05.48 11 .10 18.49 23.39 

Verschijnt iedére donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis betorgd in heel Za ndvoort en Bentv.eld! 

Kantooradres: 
Hogeweg32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 . 5732752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.n l 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09.30 - 16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: 
Letty van den 
Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 297 83 
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl 
advertenties@ 
zandvoortsecou ra nt .nl 
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Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 
Email: gillis@ 
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Castricummerwerf 23-37 
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t ussen .14.00 - 18.00 uur 
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LOC en watertoren in raad 
In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze raadsperio
de, komen onder andere een voorbereidingsbesluit in de aan
loop naar de realisatie van het project Louis Davids Carré en de 
verkoop van de watertoren ter tafel. 

Zoals bekent, bereidt de ge
meente Zandvoort momenteel 
een stedenbouwkundige ver
nieuwing voor van dit gebied. 
Een ingrijpend project dat zich 
momenteel in de eindfase van 
de beleidsvoorbereiding bevindt. 
Het bespreken van het voorstel 
'Aanpassing Masterp[an Louis 
Davidscarré' betekent de.afron
ding van deze fase. Geeft de 
raad zijn fiat dan komt de weg 
vrij voor het 'uitwerken van een 
definitief Masterp[an Louis 
Davidscarré. "Wensen te over, 
maar het college gaat ervoor 
a[s de gemeenteraad dit be
sluit neemt en het voorberei
dingskrediet beschikbaar ste[t", 
houdt de projectwethouder 
Ton Kooiman de raad voor. 

Ook de verkoop van de water
toren zal nog menige discussie 
[os kunnen maken. Wethouder 
Miche[ Demmers zal ervoor 
moeten zorgen dat het bee[d
bepalende karakter van het 
gebouw voor de toekomst ver
zekerd blijft. 

Een ander heikel punt, het 
bebouwingspercentage van het 
strand, zal ook besproken wor
den. Op 7 februari j.l. heeft de 
integrale commissie Raads- ' 
zaken gesproke'n over het voor
stel tot het opnieuw vastste[len 
van een voorbereidingsbes[uit 
voor het strand en heeft be
sloten het raadsvoorste[ a[s 
bespreekstuk op de raadsagenda 
te [aten plaatsen. 

Heraanleg 
Zeestraat, Kostvel'lorenstraat en Haltestraat 

Het college bereidt uitvoeringwerkzaamh'eden in de Zeestraat 
en de verlengde Haltestraat voor. Begin februari heeft het col
lege hiertoe een belangrijk, eerste voorberéidingsbesluit geno
men. Het is namelijk akkoord gegaan met de uitgangspunten 
zoals verwoord in de Startnotitie Heraanleg Zeestraat, 
Kostverlorenstraat en herinrichting (verlengde) Hé!ltestraat. 

,De uitvoeringwerkzaamheden 
op de Zeestraat en de verlengde 
Haltestraat moeten plaatsvinden 
in de periode van oktober 2006 
tot en met april 2007 en de uit
voeri ngswerkzaa m heden .op de 
Kostverlorenstraat zullen in de 
aansluitende periode p[aatsvin
den (apri[ 2007totju[i 2007). 

Financiële middelen 
Er worden financiële middelen 
voor het plan beschikbaar 

gesteld in 2006 en in 2007 
waarbinnen de Zeestraat, 
Kostver[orenstraat en verleng
de Ha[testraat vallen. Hiervoor 
dient nu de nodige actie te 
worden ondernomen om in 
het najaar van ditjaarte kun" 
nen starten met de uitvoering 
van de werkzaamheden. Deze 
werkzaamheden zijn nodig 
omdat de staat van onderhoud 
dusdanig is dat groot onder
houd moet worden verricht. 

CARTOON Hans van Pelt ;:':" 

CAMPAGNE VOEREN 
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Wethouder pareert uitspraak 
NBT&C topman 

De uitspraak van topman Van Driem van het Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen in De Telegraaf van 5 februari jong
sleden, is bij toerisme wethouder Hans Hogendoorn in het ver
keerde keelgat geschoten. Volgens Van Driem is "Zandvoort nog 
steeds Zandvoort". Hogendoorn klom in de pen om zijn grie
ven kenbaar te maken. 

"Het toerisme is voor Zandvoort 
prioriteit nummer één. Wij ont
vangen jaarlijks meer dan 
4 miljoen dag- en verblijfsb'e
zoekers. Om deze positie te 
handhaven en te versterken 
heeft de gemeenteraad van 
Zandvoort besloten de Midden
boulevard van Zandvoort 
te herontwikkelen tot een 
toeristische boulevard met 
kwalitatief hoogwaardige voor
zieningen, zoals een hotel, well
nessvoorziening, winkels, hore
ca, cultuur, een aquarium en 
een ca5~no", aldus de aanhef 
va n de brief. 

Hogendoorn is het wel met Van 
Driem eens dat er een natio
nale aanpak moet komen om 

de toeristische voorzieningen 
op een hoger niveau te bren
gen. "Zandvoort is door het 
Ministerie van Economische 
Zaken uitgeroepen tot pilot 
badplaats. Samen met het 
Ministerie en de Provincie 
Noord-Holla nd werken wij 
aan een kwaliteits'impuls van 
de badplaats. Daarnaast werkt 
Zandvoort ook actief samen 
met een aantal regiogemeen
ten binnen het Regionaal 
Economisch Stimuleringspro
gramma aan de versterking 
van de regionale economie", 
gaat de .wethouder verder. 
"Niemand kan Zançlvoort ver
wijten dat de badplaats bouw
technisch op slot zit", lijkt 
Hogendoorn te betogen. 

COA gaat stran~ reinigen 
Onder het motto 'JAARROND TOERISME' = ALTIJD SCHOON 
STRAND' gaat het CDA Zandvoort in samenwerking met radio
zender ZFM, de Zandvoortse Reddingsbrigade en hotel 
Hoogland, zaterdag 25 februari het strand schoonm'aken. 
Uitgangspunt van de actie is dat het niet alleen goed is voor 
toerisme en economie maar ook voor het milieu! 

Volgende week zaterdag wordt 
om 12.00 uur bij Hotel 
Hoogland aan de Wester
parkstraat verzameld. Na een 
kopje koffie vertrekt men naar 
het strand. Het vervoer wordt 
verzorgd door Zandvoorter van 
het Jaar Victor Bol en de 
Zandvoortse Reddingsbrigade. 

Na het opru imen, worden de 
deel nemers om ongeveer 
14.00 u u r teruggebracht naar 
Hotel Hoogland, waar erwten
soep geserveerd zal worden. 
Wie mee wil doen of meer 
informatie wil kan ' e~mailen 
naar ddegrebber@casema.nl 
of bellen naar tel. 5717098. 

Commissieleden willen 
uitbreiding museum 

Onder het motto 'Zandvoorts Museum, meer dan een museum' 
presenteerde het college afgelopen maandag haar plannen voor 
het Zandvoorts Museum aan het Gasthuisplein. Volgens de nota 
is de gemeente van mening dat zij de regie moet houden over 
het gebouw, maar dat diverse verenigingen en organisaties er 
gebruik van moeten kunnen maken. 

De' commissieleden waren van 
mening dat het museum zowel 
het verleden, het heden a[s de 
toekomst hloet [aten zien. Een 
element dat de vertegenwoor
digers van de diverse politieke 
partrijen nader uitgewerkt wil
len zien, zodat het een muse
um wordt voor zowel ouderen, 
jongeren, toeristen en inwoners. 

Een aantal raadsleden sugge
reerde om verder te gaan dan 
de huidige plannen en er het 
VVV-kantoor te vestigen. Ook 
w.erd de suggestie gedaan de 
mogelijkheid te bestuderen 
een aantal belendende panden 
aan te kopen, waardoor er 
meer mogelijkheden zouden 
ontstaan. 

VOLGENS MIJ ••. 

... 



expositie 
Nel Kerkman. De opening wordt 

oor "Zandvoorter van het 
om 16.30 uur, onder muzikale begel 
van Louis Schuurmatl (viool)en 'Jan 
Schaaf(gitaar). De expositie blijft tot ". 
7 mei te zien in het Zandvoorts Mu 

Superpolitics@g. 
ke jongerenavond i n Café Neuf 

nvang 20.30 uur 

wingSteesjun, 
mix van swingmuziek uit alle 

et DJ Niels. 20.00 tot 01.00 uur. 
ookvrije discotheek in de "Wachtka 
e klasse"van station Haarlem: 

ngSteesjun Gouwe Ouwe, 
dansmuziek uit de jaren 60,70 en 
DJ Tino. 20.00 tot 01.00 uur. 
Rookvrije discotheek in de "Wachtka 

klasse"van station Haarlem. 

Daniel Sc Steef 

; K~rltnl~i" concert: Familieconcert 
20.00 u u r; Protestantse kerk, gratis 
toegankelijk (na afloop collecte voor 
restauratie van het unieke Knipscheer 
kerkorgel). "De Koning van fil_\hJ:rt_IP_' 

n'Zigeunersprookje", met o.a . M 
ngsberger verteller/za ng. 

. Rommelmarkt bij Pluspunt 
Zondag 5 maart a.s. 
organiseert PLUSPUNT 
(voorheen Akza) weer 
een Rommelmarkt in 
de Flemingstraat 180. 
De toegang tot de markt 
is gratis en u kunt in 
de wijk vrij parkeren . 
Er worden uitsluitend 
tweedehands spullen 
aaQgeboden, zoals Antiek, 
Curiosa, Boeken, Sieraden, 
Sp~elgoed, Ansicht-

kaarten, Postzegels enz. 
Ook is er weer een kraa m 

. van PLUSPUNT voor het 
Goede Doel. De op
brengst van deze kraam 
za I wo rd e n besteed 
aan een kampeerweek 
'Voor kinderen die de 
komende zomer niet op 
vakantie kunnen. 

De volgende markt zal 
op 2 aprilplaatsvinden. 

land "achter de dijk in 
Zandvoortse galerie 

Noord-Hollandse 
schilder Jan Hopman 
exposeert zaterdag 18 
en zondag 19 februari a.s. 
bij Ga lerie Vi no e Arte 
in de, Smederij aan het 
Schelpen plein 12 in Zand
voort (geopend van 12.00 
tot 17.00 uur). Zijn 
opmerkelijke kleuren en 
vormen scheppen een 
eigen typische. wereld, 
waarin de grens tussen 
figuratief en abstract 
nooit duidelijk wordt 
aangegeven en waarin 
mensen, d ieren en het 
landschap centraal staan. 

Jan Hopman (1943) werk
te jarenlang als fotograaf 

en journalist voor tijd
schriften, radio en televi
sie. In die hoedanigheid 
reisde hij een groot deel 
van de wereld rond . Zijn 
dochter bracht hem vijf 
jaar geleden op het idee 
om te gaan schilderen. 
Een nog<ll merkwaardig 
initiatief omdat hij vroe
ger op school met teke
nen meestal de slechtste 
van de klas was. 
Hopman: "Ik schilder van
uit mijn gevoel, maak van 
tevoren nooit een con
cept. Uitkijkend over het 
land achter de Westfriese 
zeedijk dringen beelden 
en vooral kleuren zich 
vanzelfaan me op." 

Postzegelavond 
De eerste clubavond van 
de Zandvoortse Post
zegel Club in 2006, is op 
donderdag 16 februari 
aanstaande. Deze bij
eenkomst zal worden 
gehouden in het gebouw 
van Pluspunt (voorheen 
AKZA), Flemingstraat 180, 
Zandvoort-Noord. 

Vanaflg.00 uur is ieder
een van harte welkom . 

Om ca. 2P-30 uur zal 
met de veiling worden 
gestart. Tot aan 20.30 
uur is er voldoende gele
genheid om gezellig te 
postzegel en. Kavels zijn 
te zien op de clubavond 
en ook op onze site: 

www.xs4all.nl/-annaggfr/ 
Voor inlichtingen en/of 
informatiefolder, 
bel: 537 81 2g. 

RTL 4 gaat 
Zandvoort promoten 

I 

Het college heeft vorige wek besloten om €sooo 
beschikbaar te stellen aan RTL 4 om binnen het pro
gramma 'Bestemming Nederland' onze badplaats 
op de binnenlandse markt te promoten. Met deze 
beslissing wil het college gericht 'de Nederlandse 
markt' stimuleren om voo.ral naar de tweede bad
plaats van Nederland te gaan om vakantie te vieren. 

De beslissing past pre
cies in de aanpak van 
de gemeente Zandvoort 
om meer werk te maken 
van het promoten van 
Zandvoort als bestem
ming. De kleurrijke aan
pa k zoa Is ontwi kkeld . 
door bureau Basis 
Communicatie én gefi
nancierd door de 
gemeente is hiervan ook 
een goed voorbeeld. 
Ste'eds is het doel de 
bestemming Zandvoort 
op aansprekende wij,ze 
onder de aandacht bren
gen van verschillende 
doelgroepen . 

Gezien de groeiende con
currentie met andere 
badplaat?en in Nederland 
en het buitenland, biedt 
het RTL 4 programma 
goede mogelijkheden 
om Zandvoort te promo-

ten. Toeristen die op zoek 
zijn naar een "badplaats 
met goede voorzienin
gen en in eigen land wil
len blijven, moeten door 
het prograrl}ma"worden 
geprikkeld om naar onze 
badplaats te komen. De 
thuismarkt is een doel
groep die voor Zandvoort 
grote mogel ij kheden 
biedt . 

Het programma wordt 
van mei tot en met okto
ber op de zaterdagen om 
circa 18.55 uur uitgezon
den en herhaald op de 
zondagochtend. 

Elke week trekt het 
RTL 4 programma circa 
800.000 kijkers per af.le
vering in de doelgroep 
13 jaar en ouder. 

Bron : www.zandvoort.nl 

POLITIE BERICHTEN 

Vervelende man aangehouden 
De politie heeft maan
dagochtend vroeg een 
42-jarige man uit Raalte 
aangehouden. Hij maak
te zich schuldig aan 
openlijke geweldpleging. 
In een discotheek aan 
het Kerkplein gooi~e de 

man bier naar de portiers 
en zwaaide met een bar
kruk. De man was onder 
invloed van alcohol en 
erg vervelend tijdens zijn 
aanhouding. Tegen hem 
is procesverbaa I opge
maakt. 

Dievegges opgepakt " 
In een treinstel op het 
station heeft de politie 
twee vrouwen van 22 en 
23 jaar, afkomstig uit 
Amsterdam, aangehou
den vanwege winkel
diefstal. In een aantal 
winkels op en rond 
het Kerkplein hadden zij 
een grote hoeveelheid 
goederen meegenomen. 
Het gaat onder a r:ldere 

om 20 paar oorbellen, 
40 stu ks cosmetica
artikelen en diverse 
strings, t-shirts en rok
ken. Getuigen hebben de 
politie gebeld en zijn 
beide vrouwen ach1ïerna 
gegaan. Tegen de vrou
wen is proces-verbaal 

" opgemaa~t.\Zij zijn inge
sloten in verband met 
nader onderzoek. 



Trossen los voor Nieuw Unicum 

Hospitaalschip de Prins Willem Alexander 

Op maandag 6 maart gooit het hospitaalschip de Prins Willen, 
Alexaride.r haar trossen los van de Gependam in Enkhuizen.' 
Vierenveertig cliënten van Nieuw Unicum gaan dan genieten' 
van een bijzondere vaarvakantie. Deze vakantie is zo speciaal, 
omdat het de cliënten met een bijzonder zware handicap de 
gelegenheid biedt om er eens tussenuit te kunnen . . 

Het schip zal onder meer de 
havenplaatsen Harderwijk, 
Wijk bij Duurstede, Gouda, 
Rotterdam en Hardinxveld
Giessendam bezoeken. 

• Opde kapitein en vier .beman
ningsleden na, wordt de ver-

zorging tijdens de reis geheel 
voor rekening genomen van 
vijftig meevarende personeels
leden van Nieuw Unicum. Voor 
het keukenpersoflee l is het bij
voorbeeld een uitdaging om, 
rekening houdende met alle 
diëten, de cliënten zo afwisse-

lend mogelijk culinair te Ver
wennen. Naast dat men volop 
van het voorbijtrekkende land
schap kan genieten, worden 
aan boord verschillende acti
viteiten georganiseerd. Via een 
intern televisiesysteem kan 
men zelfs vanuit de eigen hut 
volgen wat er in en om de boot, 
gebeurt. Eenmaal aangemeerd 
in een havenplaats, wordt een 
bezoek gebracht aan de betref
fende plaats. 

Naast een enorme organisatie, 
kost een dergelijke vakantie 
veel geld. Nieuw Unicum 
draagt ze lf een aanzienlijk 
bedrag bij aan onder andere de 
personeelskosten. De huur ~an 
de Prins Willem Alexander, het 
vervoer naar en van het schip, zijn 
kosten waarvoor de Stichting 
Vrienden van Nieuw Unicum 
geld heeft geworven bij parti
culieren, fondsen en bedrijven. 
Tevens hèbben enkele cliënten 
zelf een eigen bijdrage gedaan. 
Meer informatie is te vinden 
op www.nieuwunicum.nl 

'SP verloot volle boodschappenmand 
De Zandvoortse afdeling van de • 
Socialistische Partij (SP), gaat 
een volle boodschappenmand 
verloten onder de mensen die 
kunnen schatten hoeveel zetels 
ze bij de komende gemeente
raadsverkiezingen gaat halen. 
Zodoende houden zij hun 
eigen, ludieke, verkiezing~poll. 

Iedereen' kan zijn gokje 
wagen bij de speciale ver
kiezingsstand die de komen
de weken her en der 
in Zandvoort za l worden 
opgebouwd. 

Zaterdag 11 februari is deze te 
vinden bij de Vomar in win-

kelcentrum Nieuw Noord; op 
18 februari op het Raad
huisplein en tenslotte op 25 
februari tijdens de politieke 
markt in het Gemeen
schapshuis. Onder de goede 
antwoorden zal op 8 maart 
een goed gevulde boodschap
penmand verloot worder:l. 

. Baarmoederhalskankeronderzoek in Zandvoort 
r . 

De GG&GD organiseert, samen met de huisartsen, de oproep 
aan vrouwen om de~1 te nemen aan baarmoederhalskanker
onderzoek. Alle vroiJwen tussen 30 en 60 jaar'krijgen iedere vijf 
jaar een oproep om hieraan deel te nemen. Het oproepschema 
zal binnenkort bij de huisartsen, de ziekenhuizen en de biblio
theken via publicatieborden worden bekend gemaakt . . . 
Er zijn geen kosten aan dit 
onderzoek verbonden. Deel
name aan het onder;w~k is 
simpel. Na ontvangst van de 
opr,oep kan een afspraak met 
de eigen huisarts worden 
gemaakt voor het maken van 
een uitstrijkje. Dankzij het 
bevolkingsonderzoek is het 
mogelijk baarmoederhalskan
ker in een vroeg stadium op te 
sporen en te behandelen. De 
kans op genezing is dan groot. 

Vrouwen die al in 2005 een 
oproep hebben' ontvangen (dit 

zijn vrouwen met geboortejaar 
1945, 1950, 1955, 1960, 196 5, 
1970 en 1975) en daar nog geen 
gehoor aan hebben gegeven, 
kunnen dit alsnog doen. Het 
is belangrijk dat zij dan de 
blauwe laboratoriumkaart 
meenemen naar de huisarts. 
Vrouwen die geen oproep heb
ben ontvangen, hun oproep 
kwijt zijn of andere vragen 
hebben, kunnen contact opne
men met GG&GD Amstel land 
I ·de Me'erlanden op werkda
gen tussen 9.00 uur en 12.00 
tJtJr, behalve opwoensdag, via 

telefoonnummer 020-6562327-
Mailen kan ook naar bmhk@ 
ggd-am.nl.lnformatie over het 
bevolkingsonderzoek baar

moe~~skanker3~at op 
www.bevolkingsonder.zQ~k.info 

Het oproepen gebeurt op basis 
van persoonsgegevens uit het 
bevolkingsregister van de 
gemeenten. Deze gegevens 
worden centraal geregistreerd 
en uitgewisseld met de kan-

okerregistratie. 

De privacy wordt hierbij 
gewaarborgd door een priva
cyreglement. Vrouwen die 
bezwaar hebben tegen 
registratietran de gegevens, 
kunnen dit kenbaar maken 
door een bezwaarschrift in te 
dienen. 
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Makelaars O.G. 

• CENSE I .. I 
van LINGEN 

Jhr. P.N. Quarles van .Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU 

~ , 
NVM virtual tour 

TJERK HIDDESSTRAAT 16l ZANDVOORT 

• Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen 
2-kamer appartement, woonoppervlak ca. 50 m' 

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee 
• Lichte woonkamer met balkon, open keuken, 

slaapkamer en badkamer met douche en toilet 
• Het appartement is goed onderhouden en beschikt 

over een lift en een afgesloten parkeerterrein. 

Vraagprijs: € 159.000,-

• Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet 
3-kamer appartement met garage en berging 

• Ruime living (ca. 38 m' ) met toegang naar balkon 
• Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur 
• Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht 
• Het gebouw beschikt over een lift ~ 

Vraagprijs: € 2:19.000:- appartement. 
€ 27.500,- garage 

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT 

·Mod!!rne, goed onderhouden 4-kamer maisonnette 
• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats 
• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers, 

badkamer met ligbad en separate douche 
• Alle wanden en plafonds zijn gestuukt 
• Op loopafstand van station, centrum en strand 
• Woonoppervlakte ca. 115 m' 

DE HYPOTHEEKSHOP 

ÓÓK IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 

.. . ~ .... •••• o. 

OE . : 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT 

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in 
één van de rustigste straatjes van het centrum 

• Woonkamer met originele balken plafond en 
roede verdeelde ramén, eenvoudige open keuken 

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen 
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst 
• Woonopp. ca. 34 m' , perceelopp. 56 m' 

Vraagprijs: € 199.500,-

Appartementencomplex 
ORANJEHOF 

Voor informatie: 

013 - 5 715 715 

www.oranjehof-zandvoort.nl 

www.ul.nu 

Makelaats o.G. 

CENSE I " I 
van LINGEN 

Op royaal perceel gelegen karakteristieke half vrij
staande villa met garage en oprit voor m~erdere · auto's 
Woonkamer-en-suite met erker, dichte keuken 
l ' verd.: 4 slaapkamers, badkamer en 2' toilet 
Zolder: creëren slaapkamer/werkruimte mogelijk 
De villa dient gemoderniseerd te worden 
Woonopp. ca. 45 m' , perceelopp. 558 m' 

Vraagprijs: € 495.000,-



\ . 

Ondernemers debatteren 
·over.toekomst Zandvoort 

De Zandvoortse ondernemers willen duidelijkheid over de plan
nen voor de Middenboulevard, de parkeercapiciteit in het louis 
Davids.carré en het parkeerbeleid elders in de gemeente. 
Dat werd maandagavond duidelijk uit de debatten van rUim 
twintig Zandvoortse ondernemers met de kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 7 maart. Het 
Ondernemers Platform Zandvoort en de Kamer van Koophandel 
organiseerden deze bijeenkomst in het NH Hotel 

Politiek debat in NH Hotel 

Tijdens de discussie ma'akte 
' een aantal ondernemers dui
delijk dat er behoefte is aan de 
ontwikkeling van de Midden
boulevard, omdat Zandvoort 
anders als toeristische trek
pleister nog verder achter raa kt 
dan nu al hèt geval is. "Het is 
noodzakelijk dat er nu iets gaat 
gebeuren", aldus één van de 
ondernemers. 

Parkeren i'n Zandvoort 
Onder leiding van gespekslei
der Martin de Vries werd van 
gedachten,gewisseld over een 
aantal stellingen, ~oals 'Wat 
zijn belémmeringen om 
Za ndvo0rt te ontwikkelen tot 
een bruisende badplaats'. 
Aandacht werd ook besteed 
aan .het parkeerbeleid. Een 
aantal ondernemers koos voor 
kleinere exploitabele parkeer
garages. Eén van hen '{erklaarde 
zich bereid om mee te betalen 
'aan een dergelijk~ voorziening, 
zowel voor zijn klanten als voor 
zijn personeel, wanneer ook de 
gemeente als één van 'de 
grootste werknemers daartoe 
bereid is. Over de afmetingen 

van de parkeerfaciliteiten onder 
het Louis Davids Carré gaf de 
politiek geen eensluidende 
oplàssing. Astrid van der Veld 
(GBZ) bleef bij het standpunt 
van haar partij dat er een zo 
groot mogelijke parkeergarage 
moet komen, die in de winter
maanden ook voor andere zaken 
als parkeren van caravans 
gebruikt kan worden. De ande
re politici wilden zover niet 
gaan en pleitten voor een aan
passing van d€ capaciteit naar 
economische ontwikkelingen. 

Middenboulevard 
De bijeenkomst werd besloten 
met een discussie over de 
Middenboulevard. Zowel VVD 
als OPZ bleven bij hun eerder 
ingenomen standpunten dat er, 
zeker nu met de verkiezingen 
in zicht, niet gesloopt moet 
worden. Wanneer dat toch het 
geval is, moeten de bewoners 
daarmee instemmen. De ande
re partijen toonden een wat 
genuanceerdere blik op de toe
komst, hoewel ook bij Groen 
Links een aantal bendenkingen 
naar voren kwamen. 

. Crew van superpolitics@g 
is er klaar voor 

Ze zijn er klaar voor. Roy 
Dijkman (ZFM) en Lana 
Lemmens, de presentatoreA/ 
leiders van de discussierondes 
op de superpolitics@g avond, 
verwachten een .volle zaal die 
zij zullen begeleiden door een 
gezellige avond.Enerzijds met 
het stellen van vragen aan de 
'jonge kandidaten' van ~ de 

. .. 

Zandvoor.tse politiek. Ander
zijds met veel muziek van DJ's . 
Swen en Sander. Vrijdagavond 
vanaf20.30 uur zijn dejonge 
stemmers van harte welkom ' 
in Café Neuf. 
Zorg dat Je voor 21.30 uur b(n

. nen bent, zodat je mee kunt 
doen 'aan de verloting van een 
I-pod! .. 
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In aanloop naar 7 maart 
De situatie rondom de watertoren wordt al een poosje in het dorp bediscussieerd. Onlangs 
werd duidelijk dat de verkoop'van het beeldbepalende object niet meer teruggedraaid kan 
worden. Wel wil de politiek dat het beeldbepalende karakter van de toren bewaárd wordt. 
Hieronder de mening van de Zandvoortse politieke p<;lrtijen. Kunt u het met ze eens zijn? 

Hoe moet het nu verder met de Watertoren? 

De gemeenteraad heeft reeds 
besloten dat de watertoren 
verkocht kan worden. Gelet op 
de geraamde achterstallige 
onderhoudskosten van circa 
€goo.ooo en het ontbreken 
aan financiële' middeleA is er 
nu dan ook weinig keuze. De 
toren dient echter wel als mar
kant bouwwerk behouden te 

. blijven. De' procedure die het 
college heeft gevolgd om tot 
het voorl iggende verkoo_p 
resultaat te komen is ronduit 
slecht en warrig. Het instem
men met dit resultaat zal niet 
van harte zijn. Een definitief 
standpunt zal de VVD in de 
komende fractievergadering 
innemen. 

Wat er moet gebeuren met de 
watertoren is nog niet aan de 
orde, de arte'rnatieven die ont
staan na de verkoop zijn nog 
niet bekend. Het behouden 
van het beeldbepalend karak· 
ter wor_dt opgenomen in het 
raadsvoorstel en dat zal het 
uitgangspunt zijn bij het 
beoordelen van toekomstige 
bouwaanvragen. Wat we wel 
zeker weten is dat, er op dit 
moment, een bedrag van 
€600.000, á €800.000, aan 
achterstallig onderhoud en 

. schadeclaims wegens inkom
stenderving, geraamd is voor 
de watertoren. Door de water
toren te verkopen, voor de s.om 
van €25000.00, wordt voor
komen dat dit bedrag ook 
werkelijk betaald moet wor
den aan de huidige huurder, 
welke straks de eigenaar zal 
zijn. Daarom staat GBZ achter 
de verkoop van de watertoren. 

Het CDA Zandvoort is voor 
behoud van de watertoren als 

beeldbepalend element. De 
gemeente za I op gepaste wijze 
om moeten gaan met haar 
eigen gemeentelijke monu
ment. Dus geen verkoop voor 
€25.000 zonder daarbij garan
tie te hebben dat de watertoren 
niet gesloopt zal worden. De 
huidige fracti~ van het CDA 
zal zich hiervoor inzetten en 
zich tijdens de komende raads
vergadering, 21 februari aan
staande, er hard voor maken 
om de toren als beeldbepalend 
element te behouden. 

De watertoren dient in origi
nele staat behouden te blijven. 
Naar onze mening is, gelet op 
de verkoopprijs, dat een .zeer 
redelijke voorwaarde. 

• PVDA 
De raad heeft in 2001 besloten 
de Watertoren te verkopen. 
Het college was gemachtigd 
te onderhandelen. De staat 
var onderhoud is slecht. 
De gemeente moet van de 
rechter het achterstallig 
onderhoud uitvoeren. De koper 
wil €25.000 betalen en de 

. gemeente hoeft geen onder
houd' te' plegen. I nclusief een 

toekomstige winstdeling vindt 
de PVDA dat een aanvaardbaar 
gegeven. De discussie is nu of 
de watertoren wel of geen 
monument is. Essentieel is wat 
de ontwikkelingsmogelijkheden 
zijn op het watertorenplein. 
Dat moet van doorslaggevende ' 
betekenis zijn in de besluitvor~ 
ming. Voor- en tegenstanders 
van afbraak komen bij inspraak 
en participatie nog . volop 
aan hun trekken. En dat hoort 
ook zo. 

SP. 
Door de grote claim die op de 
watertoren rust en het grote 
kostenplaatje voor het achter
stallige onderhoud is de · 
gemeente wel genoodzaakt 
de watertoren te verkopen, 
omdat anders de Zandvoortse 
bevolking voor een grot~ last 
komt te staan. Wij betreurtn 
zeer dat dit het geval is. Het 
authentieke karakter van de 
toren mag echter niet verloren 
gaan, sloop is uit den boze. 
Direct rond de toren moet 
onbebouwd blijven. Het par
keerplein bij de watertoren 
zien wij graag ontwikkeld 
tot grote on'dergrondse par
keergarage met daar boven 
(sociale) huisvesting. 

GROENLINKS 

NIKS SLOPEN ••• 

CULTUREEL ERFGOEDI 
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Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02}-57120 60 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

In- en ver1<oop van nieuwe 
en gebruikte auto's ~ 

V Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

ZAN DKORRELS Te Koop: , 
zgan. witte douchestoel, 

Behang- en schilders- opklapbaar, ook . 
bedrijf Arnold Nijkamp <jlrm leggers. 

Tel/Fax 571 31 72 Voor aan de wand. 
Mobiel 06-54264259 €25,o0. Tel. 5714063 
Voor al uw behang-; -------------

wit- en schilders- Italiaanse 
werkzaamheden minitandem, . 

------------- alles verstelbaa r, 3 versn., 
Voor veel werk in en trommelremmen . 

om de woning. Licht, bagagerek stuur. 
Metsel-, timmer-, Frame, voorwiel inklap-
loodgieters-, voeg- baar. Goed voor op 
en schilderwerk. camping, vakant ie etc. 

Info, tel. 06-42713711 Slechts €195,o0. 

of 06-40494570 Tel. 5358071 

Elektrote<hnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort . 
Tel. 023-573927B . 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

Te huur: In centrum van 
Zomerhuis voor Zandvoort 

1 persoon . g!=meubileerd apparte-
Geen huisdieren. ment! Woonkamer, 

Bel 06-55991752 slaapkamer, keuken en 
----- ---- ---- badkamer. € 850,00 

Leny, van harte p.m. incl. Tel. 5730762 of 
met je 6'oe verjaa rdag! 06-55382827 

'Toon en Burr -------------
- - ----------- Tutti Frutti: 
Te koop: 2de hands merkkleding 

donkerblauw bankstel boutiek. Vanaf heden 
met stoel: zomerinname + verkoop. 

10 mnd oud. Restant winter - 40%.' 
Tel. 06-48427190 Corn. Siegerstraat 6, 
(in Zandvoort ). 573171;2 

Vraagprijs € 249,00 (achter postka ntoor) 

------------------------------------------.--------------------------------------. . . 
ZANDKORRELS INVULBON 
PARTICULIERE 
ZANDKORRELS 5 EURO 
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 zaken advertenties 

ZAKELIJKE 
ZANDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 

zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

1 

4 

6 

7 

,8 

9 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 
2) BrunaBalkenende, Grote· Krocht 18 

Inleverjng vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

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

\ 

SVP Elk cijfer, leeSteken en elRe letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

TEVENS DOOR U IN V VULLEN: 

Uwnaam ..... 

(Bedrijfsnaam) 

Telefoon ........ ... .. . . .. .. .. ........ .. .. .. . .... . , .. .. . .. . . .. . . . .. . 

WERKEN IN ZANDVOORT 
De CDA wethouder heeft cfoor 

stageplaatsen en bevordering- van het 
toerisme v~/e arbeidsplaatsen gerealiseerd. 

Voor verdere vergroting van het aantal 
arbeidsplaatsen moedigt het CDA de vestiging 

van niet-toeristische bedrijven aan. 

Adverteren in 
ZandvooTtse eOU 

betèkent vooral: 

. da\;u adverteert' In een krant waar 
~aandacht wordt besteed aan advertee 

enhun advertenties 

I!1J dat de advertentie GRATIS voor u 
U worden opmaakt . 

dat u vakkundig advies krijgt voor 
advertentie 

Bel nu: 06-42439783 of mali 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

.(ZANDVOORTSE 
OtJllANI 



Inmiddels zijn er al veel verenigingen in de rubriek Jong in 
Zandvoort in het zonnetje gezet zoals voetballen, scouting, 
paardrijden, turnen, dansen, hockeyen tennis. Maar er is nooit 
een jongere geweest die over de zwemvereniging 'de 
Zeeschuimers' heeft verteld. Op mijn oproep via de nieuwe 
website van de Zeeschuimers reageerde spo'ntaan iemand. Zijn 
naam is Stefan de Haan, hij is geboren op 21 juli 1989. Aan hem 
gaan we onder andere vragen waarom deze vereniging nou 
zo geweldig is! 

Stefan de Haan 

School 
Stefan heeft tijdens de peu
ter/kleuter periode, Hoofddorp 

, onveilig gemaakt. Dilarna heeft 
hij bij de Oranje Nassauschool 
op school gezeten en zij n 
vervolgonderwijs is VMBO 
Haemstede Barger in Heem
stede.Volgens Stefan een 
goede maar ook een strenge 

één van de leukste sporten die 
Stefan voor zijn lol beoefent, 
net zoals het skaten op de bou
levard. Ook hij vindt het jam
mer dat er in Zandvoort geen 
goede skatebaan te vinden is. 
Een leuke skatebaan zou 
eigenlijk moeten komen op 
het Gasthuis'plein en dan het 
liefst in beton want dat geeft 

"Ik vind Zandvoort een topdorp en 
ik wil hier nooit meer weg!" 

school want als je te laat komt 
dan krijg je meteen straf 
corvee. Stefan zit in het laatste 
jaar en hoopt met goed gevolg 
zijn examen afte ronden. Hij 
heeft nog twijfels of het gaat 
lukken met natuurkunde want 
dat ligt hem niet zo. Daarna 
wil hij naar het Nova College 
en zijn keus gaat uit naar 
de techniek; automonteur of 
metaalbewerker. 

Hobby's 
Stefa n is een sportief type en 
is zomers vaak op strand te 
vinden waar hij veel plezier 
heeft met het skimboarden 
dat hij met nog meer jongeren 
doet. Ze spreken bij strand
paviljoen Que Pasa af en 
als het getij goed is, zijn ze 
actief bezig met hun boards. 
Daarnaast is mountainbike 

. ' 

de minste geluidshinder. Dan 
komen we automatisch op 
zijn hobby: het zwemmen. 
Stefan is door toedoen van 
Theo Stor, vijf jaa r geleden, 
bij de Zeeschuimers terecht 
gekomen. H ij heeft er tot nu 
toe geen spijt van en traint, 
onder leiding van hoofdtrainer 
Maarten Neerincx, vier keer 
per week in het zwembad van 
Center Parcs. Zwemvereniging 
de Zeeschuimers zat een tijd
je terug in een dipje maar 
momenteel is de zwemgroep 
weer zeer actief en heeft men 
een succesvolle wedstrijdploeg 
waarvan Stefan lid is. Zijn 
trainingsrecord 100 meter 
borstcrawl is 01 .01.40 en hij 
probeert er elke seconde van 
af te knabbelen om nog 
sneller te worden. Eigenlijk zou· 
Stefan nog we l meer uren 

omdat de uren in het zwem
bad erg beperkt zijn. Ook is er 
weinig medewerking vanuit de 
gemeente want zo heeft de 
vereniging geen startblokken 
en andere attributen. De wed
strijd ploeg gaat langzaam maar 
zeker weer een naam krijgen 
in de regio en dat vindt Stefan 
tof. Er staan veel wedstrijden 

. op de agenda. 

Zandvoort 
Af en toe gaat Stefan uit en 
dan kan je hem in een of andere 
Zandvoortse discotheek vinden 
maar dan wel 's zomers. Hij 
gruwelt van alles wat te maken 
heeft met regels en hij zal niet 
zo snel naar een jongeren honk 
gaan die door de gemeente 
gesubsidieerd wordt. Wel blijft 
Stefan in Zandvoort wonen en 
zodra hij 18 jaar wordt gaat hij 
zich inschrUven voor een woning. 
Het liefst in het centrum maar 
als het niet anders kan dan in 
Zandvoort Noord . Nog even 
een foto tot besluit en dat 
vindt Stefan echt het ergste 
van het hele interview. Nadat 
ook dat volbracht is stapt hij 
weer snel op zijn fiets. 
Dank je wel Stefan dat je hebt 
meegedaan. Ik wens jou en de 
zwemvere niging in de toe
komst het allerbeste toe. 

JONG IN 
ZANDVOORT 

Heb je iets te melden 
over jongeren in 

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13jaar en 23jaar? 

Mail dan naar 
de redactie: 

redactie@ 
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752 
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Oranje Fonds sponsort 
peuterspeelzaal 

De peuters en Patricia Leuven, 
eigenaresse van peuterspeel
zaal Hannie Schaft, zijn ontzet
tend blij met het nieuwe speel
en constructiemateriaa l dat 
afgestemd is op hun piramide
methode: een klimhuis met 
glijbaan, een water/zandtafel 
en een verkleed meubel. 
Hiervoor hebben zij van het 
Oranje Fonds een bedrag van 
€1500 toegekend gekregen. 

Het Oranje Fonds had in 2005 

als thema het peuterspeelzaal
werk gekozen, mede omdat zij 
maatschappe'lijke organisaties, 
die een belangrijke rol spelen 
in het leven van gezinnen in 
Nederland, steunen. Peuter-

speelzaal Hannie Schaft heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van 
deze bijdrage om de peuters 
uitdagend en nieuw speel ma
teriaal aan te kunnen bieden. 

Volgens de woordvoerster bij 
het Oranje Fonds, ' Jonne 
Boesjes, is het Oranje Fonds 
het grootste, nationale fonds 
op sociaal gebied. Per jaar keert 
het ongeveer 15 miljoen euro 
uit aan organisaties en projec
ten in Nederland en_op de 
Nederlandse Antillen en Aruba. 
Hierdoor bevordert het Oranje 
Fonds sociale cOhesie, parti
cipatie, integratie en sociale 
veiligheid en vermindert het 
sociale uitsluiting. 

Turijn of Zàndvoort? 

Afgelopen maandagochtend stond de gymnastiekles van de leer
lingen van de groepen 7 en 8 van de Nicolaasschool geheel in het 
teken van de Olympische Spelen. In de Korverhal had gymnastiek 
lerares Erna een compleet programma voorbereid met verschil
lende oefeningen die betrekking hebben op de winterspelen. 

.:+c" :>4- -:ok"" :4- -:ok 0. -* :+c" * :+c" :>4- -:ok". :4- -:ok 0. -+ , .. * .. "'.' .~ .. .... ~. JIIt" .. ...... * .. if" .. * .. ~." .. ~ .. ...... ~ .. .. 
~ ge J(ihaerhq-e~ ~ 
... +: Een rare ,~ ;r .* ~l •. y. 
..... Goeie grutjes nog ajn toe . ~ 
~-+' een groene ho % t+ 
...... en de poes roept: e. . ~ 
~* Een olifant met muize oren t+ 
!\ en een varken met zijn *~ 
.~ staart van vo~en ... .! .~ 

f.: Een gestreepte ezel *" 
~ een geruit konijn. ~~ 
*~ Waar zal zo een dierentuin *: 
... nou zijn???? :. 
~ Wat een feest t : 
.. . 0, wat een pret. . '* 
~* ' 'k Word lac~~nd wakker in..... t ; 
... . miJn bed!! . ~. 
;1- . , Lienke * 
~~~~*'~)f::':~~~~~~*'",,)f:~~' 
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Najib Amhali en 
Jan-Jaap van der Wal 
'9 februari in Circus 

Zandvoort? 
De afgelopen weken gonsde het in Zandvoort. Najib 
Amhali en Jan-Jaap van der Wal komen naar 
Zandvoort ... De commotie ontstond na het zien van 
de poster die bij het programma van '9 februari aan
staande hoort: de poster van comedytrain. De twee, 
zo'n beetje de bekendste grappenmakers van 
Nederland, behoren namelijk tot dit selecte groep
je. Net als Zandvoorter .Kees Stam, alias Kees van 
Amstel, en de heren Daniël Arends en Steef Cuijpers. 
En laten deze laatste twee heren nou in ieder geval 
naar Zandvoort komen! 

Daniël Arends en zijn programma 

'Nu we d'r toch zijn' 

Daniël maakte gedurende vier jaar deel uit van de 
cabaretgroep 'Vier Gasten'. Maar tegen de tijd dat 
hij afstudeerde was de behoefte om alleen op het 
podium te staan zodanig gegroeid, dat hij zich in 
2003 aansluitte bij comedytrain. Wat verwacht u van 
Daniël? Een onschuldige sketch, wat gevoelige liedjes 
hier en daar, een moralistisch eind, nog een kop koffie 
en gewoon weer naar huis? Vergeet het maar. 

Steef Cuijpers en zijn programma 
'Er Is Niets Veranderd ... Toch?' 
Steef speelde in een punkband, een popband en een 
amusementsorkest. En terwijl het muzikaal dus 
bergafwaarts ging, ging het grappen maken steeds 
beter. Sterker nog. Steef speelt al bijna 10 jaar bij 
Comedytrain en is niet meer weg te denken uitToomler. 
Wat betreft zijn programma:je wordt ouder, kijkt 
terug en alles leek toen beter. Maar is dat ook zo? Zijn 
de dingen niet anders maar veranderd? Willen we 
het eigenlijk weer als ,toen? We gaan mee in de 

'ontwikkelingen maar willen we dat eig.enlijk wel? 
Ook Steef Cuijpers vraagt zich dat af. Maar hij weet 
het eigenlijk ook niet... , 

Informatie en kaartverkoop 
De voorstel ling vangt om 20.15 uur en is de toegangs
prijs €12,00. Kaarten zijn te verkrijgen aan de balie 
van Circus Zandvoort, tel. 023-5718686. 

Wil je als eerste weten wanneer Najib en Jan-Jaap 
wel naar Circus Zandvoort komen? 
Geef je dan op voor de nieuwsbrief! 
Naam en emailadres opgeven bij de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. 
Tel. 571 8686 ofvia website www.circuszandvoort.nl 

RADIO + TV 

I~TV N-H 
I~AI)I()+TV N()üHI)-HPLLANIJ 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 

. Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële 

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor pro'grammering: www.rtvnh.nl 

12.00 Muziekboulevard 
14.00 Zondag in 

Kennermerland 
17.00 Eurobreakdown 
19.00 ZFM Klassiek 
21.00 Tepp Zeppi 

Maandag 
19.00 ZFM Jazz (H) 
21.00 VrijdagavSJnd Café (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Dinsdag 
18.00 Countrytrack 
20.00 Zandvoort op 

Zaterdag 
of Gemeenteraadvergadering 
23-00 Eb & Vloed 

Woensdag 
18.00 Tracks & Facts 
21.00 Tepp Zeppi 
23-00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18.00 Goedemorgen 

I Zandvoort (H) 
20.00 BREED 
noo Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 
17.00 Je weekend i n met ZFM 
19.00 Vrijdagavond Café 
21.00 Sea IT 

Zaterdag 
08.00 Toebak Leeft? 
10.00 Goedemorgen 

Zandvoort 
12.00 Muziekboulevard 
12.00 EMM Magazine 
(laatste zaterdag vld maand) 
14.00 Zandvoort op Zaterdag 
17.00 The Groove Empire 
19.00 Club ZFM 
21.00 BREED (H) 
23-00 Night Walk 

106.9 (ether) & '04.5 (kabel) 

ZFM discussie avond: 

Wonen in Zandvoort 
Op woensdag 22 februari o'rganiseert ZFM een poli
tiek debat met als thema: Wonertin Zandvoort. Niet de 
toeristische functie van Zandvoort en het belang daar
van maar de wensen van de inwoners ten opzichte van 
wonen in Zandvoort zullen in het debat centraalstaa.rl. 

De opzet van de avond is anders dan men gewend is 
bij politieke discussies. Geen forums of panels met 
voorzitters. De presentatoren Roy Dijkman en Lenna 
van den Haak zullen stellingen poneren. Daarop 
kunnen inwoners van Zandvoort maar ook de politici 
reageren met voor, tegen of neutraal. De presenta
toren zullen dit, onder het genot van een hapje en 
een drankje', op een vrolijke wijze laten gebeuren. 

Na discussie over de stellingen, zal een definitief 
standpunt worden ingenomen. Voor elke stelling 
wordt een bepaalde tijdsduur gesteld . Iedereen die 
daar belangstelling voor heeft, kan mee discussiëren 
over'Wonen in Zandvoort' op woensdag 22 februari 
in Hotel Hoogland, van 20.00 uur tot 22 .00 uur. 

. Filmprogramma 
16 februari tlrn 22 febn.~ari 

--

Dagelijks 
13.30 

PLOP 
en het 

vJ AJ}{J-/táutf 

Zondag 15.00 
Do. vr.za.ma.di. wo. 

15.30 

'1fi1i~q{ 

Do. vr.za.ma.di. 
19.00 

Humor 
hasn 

A FILM BY SAM MEN DES 

ARHEAD 
Jake Gyllenhaal, 

Jamie Fox 

TIMBURTONS 

CORPSE BRIDE 
_ 16 

Circus Zandvoort 
Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

---
Tel: (023) 5718686 

WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jarhead 
We/come To The Suck 

bij te wonen en veel tijd ryJoet 
doorbrengen met haar fami
lie, ontdekt ze een goed be
houden familiegeheim. Dat 
geheim heeft zijn weerslag op 
de hele generatie vrouwen 
binnen de Huttinger-familie. 
Als Sarah gaat twijfelen aan 
haar achtergrond, gaat zij op 
zoek naar de man (Kevin 
Cóstner) die waarschijnlijk alle 
antwoorden heeft .. . 
(bron: Warner Bros) 

Jarhead (de zelfgekozen bij 
naam van de mariniers) is het 
relaas van Golfoorlog- veteraan 
Swoff vanaf een ontnuchte
rend klusje tijdens de opleiding 
tot zijn actieve dienst waar hij 
met een scherpschuttersge
weer en 50 kilo bepakking op 
z'n rug'door de woestijnen van 
het Midden-Oosten trekt zon
der enige bescherming tegen 
de moordende hitte of tegen 
Iraakse soldaten die elk 
moment kunnen opduiken. 
Swoff en z'n maten houden 
zich op de gloeiende zandvlak
tes staande met sardonische 
kameraadschap en boosaa'rdi
ge humor, en dit allemaal in 
een land waar ze niks van 
weten, tegen een vijand waar 
ze niks van zien en voor een 
zaak waar ze weinig van snap
pen .• 

Rumorhas it 
Based on a true rumor 

Sarah Huttinger (Jennifer 
Aniston) is in de war. Ze heeft 
eindelijk ingestemd om met 
haar vriend Jeff (Mark Ruffalo) 
te trouwen, maar ze is niet 
helemaal zeker 'of dit is wat 
ze wil. , 

Synopsjs door Mareel (Bron :UIP) 

Nu ze onderweg naar huis is 
om de bruiloft van haar zusje 

" 
(ADVERTENTIE) . 

Grootschalig illegaal 
bouw.en in· Zandvoort 
Wanneer een priv.é persoon in 
ZandvoQrt illegaal een dakkapel 
bouwt moet hij deze weer atbre
ken~ Dit geldt echter niet voor 
duizenden vierkante meters ille
gale vergroting van restaurants 
en andere horeca op het strand. 
Ondanks gedane beloften in het 
verleden van de raad hiertegen 
op te treden. 

Bij de commissie Raadzaken 
vergadering, waar op 7 .februari 
op 1 na alle raadsleden aanwe
zig waren, probeerde een inspre-
. ker over het "voorbereidings
besluit strand" iets te zeggen. In 
deze commissie kunnen burgers , 
het woord voeren. . 
Door de voorzitter van deze 
commissie, de heer Kroonsberg 
(PvdA) werd hem onterecht het 

woord ontnomen. Door inter
ventie van de heer Tates (VVD) 
die het hier niet mee eens was, 
werd de zitting geschorst. Na 

. terugkeer en ' stemming bleek 
alleen de VVD en OPZ de spre
ker in de gelegenheid te willen 
stellen zijn verhaal af te maken. 
De andere partijen PvdA, GB en 
CDA wilden hier echter niets 
van horen. ' Zo bleef ondanks 
ingrijpen van OPZ en VVQ 
grootschalige illegale bouw 
wederom onbehandeld. 

Gezien . het bijzonder inwoner
onvriendelij~ en arrogante op
treden van de meerderheid 
van de raadsleden, riep de heer 
Tates op uit protest en onmacht , 
de gemeentebelastingen minus 
€ 1,- te betalen. 

Lezer, bepaal uw standpunt, gezien de over enkele weken 
te houden gemeenteraadsverkiezingen. , . 

Zandvoortse Courant· nummer 7 • 16 februari 2006 

POLITIEKE COLUMN 76à 

In de aanloop naar de ge..meenteraadsverkiezingen van 7 maart 
belicht Hans Botman, parlementair verslaggever van het AD én 
inwoner van Zandvoort, in deze column om de twee weken 
enkele aspecten van de lokale politiek: 

Verzin eens iets geks! 
door Hans Botman 

De verkiezingskoorts is in alle 
hevigheid losgeba rsten. Via de 
nieuwsservice van de gemeen
telijke S'ite -een aanrader-lees 
ik over een ruzie tussen de 
partijen. De oorzaak? Posters 

. van een te groot formaat. Ja, 11 

leest het goed, de politici in 
Zandvoort maken zich druk 
over de omva ng va n de posters 
op de borden. Ik dacht dat het 
dieptep\.Jnt al was bereikt met 
het gezeur over de lengte van 
de stukjes in deze krant over 
de actuele politieke thema 's: 
maar het kon nog erger. De 
opwindi.ng over de Deense 

Natuurlijk, er bestaan plannen 
om onze moofe badplaats een 
wat mondainer. aanzicht te 
geven. Het college van B&W 
denkt dat we het gaa'Q redden 
met vijfsterrenhotels, die aller
lei vormerivan saunabezoek 
en massage gaan bieden. Het 
zogenoemde wellness-con
cept. Ik denk niet dat er een 
ondernemer is te vinden die 
zijn hoofd durft uit te steken, 
laat staan dat er een bekende 
hotelketen is die hier brood in 
ziet . En dan wordt het toch 
moeilijk. 

cartoons is er haast niets bjj . Het opknappen van de mid-
Je zou er eigenlijk smakelijk Qm den boulevard heeft al heel wat 
moeten lachen . Toch is dit politiek leed veroorzaakt. Dat 
kennelijk het niveau waarop er wat moet gebeuren staat · 
de Zandvoortse politici zich vast. Een jaar of tien geleden 
bewegen . Ze hebben tijd noemde het weekblad Elsevier 
genoeg om brieven over dit het gebied naast Bouwes 
randverschijnsel te schrijven - Palace van een Oosteuropese 
energie die uiteraard in ' somberheï'd. Sindsdien is er 
belangrijkere zaken moet wor- niets veranderd, maar nu ligt 
den gestoken. De toekomst . de bal voor het inschieten en 
van dit dorp bijvoorbeeld. . gelukkig zien de meeste poli-

Want waar willen we eigenlijk 
heen? De directeur van het 
Nederlands bureau voor toe
risme luidde onlangs de nood
klok over de toeristische bezoe
ken aan de kust. Duitsers zie je 
steeds minder en het aantal 
overnachtingen hollen 'terug. 
'Za ndvoort is nog steeds 
Zandvoort', zo sprak hij, waar
bij het woord patatdorp maar 
net werd vermeden. 

tieke partijen dat in. 

Om Zandyoortecht op de 
kaart te zetten is echter meer 
nodig. Verzin iets geks, waar je 
de landelijke pers mee haalt . 
De,grootste kunstskibaa.n, een · 
high-tec achtbaan, laat van mijn 
part strandrollators ontwer
pen, maar doe iets. Gelukkig 
hebben we het circuitpark nog . . 
Dan hoeven de politici het zelf 
niet te verzinnen. 



I ' 

16 februari t/m 22 februari 
Ierse Runder Braadlappen 

kilo€ 7,95 
kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl 

• • • • • • • • • • • • • I • • 
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Pasho\Aders 

C'"> ~ijlr,;;;~mPtie 
ZANDVOORT SHgOOTERI 
Haltestraat 20 • tel. 023 - 571 4095 _ • 

EMOTION BY 

=SI:>I~IT 
Op vertoon van de pas 10% korting 

op nieuwe collectie schoenen 
van 16 februari t/m 2 maart. 

Haltestfaat 10 A/B Tel. 023 571 3880 

LUCAS ZANDVOORT 
Voor Pashouders 

-Vrijblijvende 

Tel. 06 111 403 59 
ingeschreven bij KvK Haarlem 

Haltest raat 7 Te ZA ~",'Io.à7 

GRIEKSE SPECIAJ.ITEITEN 

Greeven .............. -........ . 

Ma~elaardij o~g 
10% korting voor 
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport . . 

' ... . -:: .. .' ... .'., .. :': .:, .. : .. :.::: .. }:': .: .. 

Tel. 023 573 92 34 
www.greevenmakelaardij.nl 

ZANDVOORTPASHOUDIRS , . 
OPGILIT!Ut 

VANAF HEDEN TOT EN MET 4 MAART DE VOLGENDE ACTIES 

OPALLE'MP3 SPELERS 10% EXTRA KORTING!!! 

PHtU~S. SENS~gQ van ~ U ,9i NYVOQ" ~ ~,~U ut 

. 
KOM SNEL NAAR: RADIO STlPHOUT 

THORBECKESTRAAT 15 

ZANDVOORT 
l 

023-5732649 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen . • 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel. 023 572 00 42 
www.bloemenaanzee.nl 

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur 
Zo van 12.00 tot 17-00 uur 



ONNO VAN MIDDELKOOP 

ï=ÖtÖGRA-ï=IE 

Zandvoort en Zandvoorters op een 
biizondere manier in beeld 

o webalbum met de laatste foto', 0 Bedriivengid, 
o Groepsfoto's van vroeger 0 Evenementen~alenèJer 

....-2-.. 
~!!C~y 

, WWW.ZANOVOORTtNBEELD.NL :" 

VOOR ALLE 
ZANDVOORTPASHOUDERS 

10% korting 
op 

OAKLEY 
ZONNEBRILLEN 

IN DE MAAND FEBRUARI 

J<erkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 57 12 466 

GEERLING 
~~~~~ Banden en accu service 

7 dagen per week! 

Iccu •• rviet i~ korUn9 

W?Of 
ZandvaortP.ahoudora 
10% karting! 
Hogeweg 2 
2042 GH Zandvoort 
023 - 571 22 40 

J-{eatlier 
Aanbieding voor pashouders 

10% korting op 
dameslingerie en 
herenondergoed 

Kerkstraat 38A 023 573 2650 

op vertoon 
van de pas 

2e drankje gratis 

Raadhuisplein 1 
(boven) Tel: 5712197 

FOTO MENNO GORTER 
Analoog én DIgitaal Menno kan het aIlernaai 

Gratis 
~@n W@QWêfpe~ffi@f~ I.w v. U §§ 

vo.or 
Z. VI-PI.houders 

die ee-n 
w,egwerpclmer. 
laten · ontwikkelen 

en afdrukken. 
Grote Krocht 26 • Zandvoort · lel 023 5730600 

maandag Um zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
10 % kortiog.op de à la carte kaart. 

. Graag even van tevQren melden. 
Voor reserveringen; D23-5716119rUÛo@tfaz.nl 

~U,g#(@fF 

~nflin@~ 
gmfl, 

o~fltfl{htlng In 
Hot~1 Dtln.efl . 
Wl9f lRnflvg@ft 

Autll~lIflfm, 

·bOd • • 
Aan Ie lOg: . 
10% korting op de nieuwe zomercollectie 

voor ZandvoortPashouders. 

Thorbeckestraat 10- 023 571 45 93 

SEAQPTIEK 
Op alle zonnebrillen 10% kort ing 

1n de maand februari voor 
Zandvoort Pashouders. 

Haltestraat 5, Tel. 5712174 

~ ï~~~\->1 .... -... ~ t:\ :;-,~\· t:i t';:;:~~ .., ,~: .jc. ~~=l~lill'\~' f!~;'1 scl.ht. 111' »1I,I'II,rll,<= ,Ih.f llhl, I. Ij ltç:~ 'f 

fn)l!n~,(;1I >\U'::Ófl'.}nl!~~er1!'~I.lat:!:·~tl.lc_:;'?t1.J""'II':: ..... I"IP::lf\!('I lt""l"t!'!"":' _n [I. <. \.f .. 

,~ ':c!,IH: \?f1 1 fpt\!Ij~I! Inl pq !lIO[ 1-, ttl~~I! ;1 1(1 .. I:c:c,c:, • .-;1. h 1::- ~, ~<:n"! r hllllllll."h, ril! I t" I PlO 

,:;q'" !:.pld~ 1tkJnWç!11t'f.~'\'q~ 
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Zandvoort vergrijst sneller dan 
gemiddeld in Nederland, 
dus moeten wij er alles aan doen om 
de jeugd in Zandvoort te houden. 

. . I 

GBZ wil; Meer woningen voor starters 
Voorrang bij toew.ijzing woningen 
Meer .voorzieningen voor de oudere jeugd; 
skatebaan, hangple'kken, fiets crossbaan, 
quadbaan, indoorkartbaan, etc . 

Meer weten? www.gbz.nu 
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort 

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete progra~ma 



Strandpaviljoens op 1 meter van duinvoet 
De Zandvoortse strand pachters mogen vanaf nu hun paviljoen 
op één meter van de duinvoet plaatsen. Het Hoogheem
raadschap Rijnland heeft de discussie met wethouders Demmers 
en Hogendoorn opnieuw gevoerd met als resultaat de door de 
strandpachtersvereniging gewenste afstand. 

Volgens de regels va n het 
Hoogheemraadschap, vastge
legd in de zogenaamde Keur, 

moeten de paviljoe,ns mini
maal3 meter uit de ,duirlvoet 
worden geplaatst en staan het 

grijpgnd in hun leefomgeving 
aan te pakken? De geme,ente 
start de strijd, 
gronden aan 

slpunteh najaren hun 
recht gekregen bij de Raad 
van Staten, Wat blijktnu, het 
ging niet zo zeer om ,het 
bestemmingsplan op zich! 
Nee hoor, het ging OfJI het 

merendeel van de Zandvoortse 
paviljoens te ver naar achte
ren. Hoewel het vera nderen 
van de Keur niet zo één,_twee, 
drie gaat en het de verwachting 
is dat de regel over de drie meter 
eruit zal worden gehaald, heeft 
het Hoogheemraadschap aan 
de gemeente en de strand-

. pachtersvereniging laten weten 
dat voor het seizoen 2006 al 
vooruit mag worden gelopen 
op de verandering. 

Wethouder Hans Hogendoorn: 
"We zijn zeer tevreden over het 
behaalde resultaat . Het is het 
resultaat van goed overleg 
tussen alle partijen en het 
typeert de goede verstand
houding die de gemeente met 
Rijnland heeft. Voor veel strand
paviljoens betekent dit een 
aanzienlijke kostenbesparing. 
Zij hoeven hun kabels en lei 
dingen niet te verleggen en 
het talud niet te vergroten." 
Bron: www.zandvoort.nl 

creëren vim ~en nieuwe toe
gangsweg door het "groene 
hart" van Zanl:lvQort, naar het 

W. Sellmeijer 
Zandvoort 

Zandvoortse Courant· nummer 7 • 16 februari 2006 

Nooktcomping gewenst? 

ten er uiLen erin. 
Nee, het draagvlak/voor een 
naaktcamping is niet vreder 
dan een ambtenaar en een 
uitbater. Verder mogén de 
strandtenten winkeltje spelen, 
openingstijden verietlgen en 

Graag wil ik 
op de 
van Gert Toonen, 
voorzitter van de P~dA tn 
de gemeenteraad, /n de 
Zandvoortse Courant van 

. 9 februari j.t 
Het is correct te stellen dat 
de. PvdA gelukkig 
geleden het Înitirifi,.f 

geno(IJen ,fiP+otroYl 

ceerde artikelen, ~en 'ingezonden 
per email, aan de redag:Îe:reclactie@zanr!I,',v"f<p,-n,"'" 
zonder naam+ adres \illn de afzender worden niet 
Plaatsing van i'ngeZoildeli prieven betekent niet dat del 
met de inhoud eens is. Dj!. redactie behoudt zich het recht 
zonden brieven in te korten en plaatsing van brieven 



Vrijdag, zaterdag 
en zondag 

Kinderopvang 
tijdens diner! 

Als Zandvoort je /ief is · · · 

1III1III1III •• IIII"Ik ben Fred Kroonsberg, 61 jaar 

en sind~ 1991 woonachtig in 

Zandvoort. Vanaf 1998 maak ik 

deel uit van de Gemeenteraad 

en ik doe dat met ambitie en 

overtuiging. Samenwerking 

is mijn stijl en ik wordt vaak 

~~----"getypeerd als "teamspeler". 

Tot mijn pensionering was ik directeur van een 

Verzorgingshuis in Amsterdam waar bewoners en 

wijkbewoners door samenwerkingsproject..en veel 

service- en dienstverlening aangeboden kregen. 

De komende vier jaar wil ik mij inzetten om de 

lopende grote projecten stevig in de steigers te zetten. 

'.PvDA "'!!"" '~!!"'""J' . 

zandvoort@pvda.nl 

Boudewijn's Visservice 
HET ~"RES VOOR ~L UW VISSCHOTEU EN SPEC/~LI7EI7EN 

t~t Tegen inlevering van deze advertentie '~::J r r ""'I 2 Kabeljauwfilets voor € 7 .50 ~"" 
incl.sausjes en vers gebakken 

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino 
en op het strand (zuid) van Zandvoort 

te1:023-5730695 / 06-12204845 

Kijk voor meer·aanbiedingen en specialiteiten 
op onze website 

www.boudewijnsvisservice.nl 

Gemeenschapshuis 
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST, 
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ 

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ! 

Ab V.d. Moolen 

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17 

TEL 573 14'47 MOB. 06 511 70 765 

B.Z. Journaal 

Café Oomstee 

24 en 25 februari 
vanaf 16.00 uur 

Vlotbrug 
Toernooi! 

(Biljartspel) 
Inschrijven aan de bar. 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

023-57 387 27 

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten. 

Wok prijs: 

Maandag tlrn Donderdag 
€ 14,50 p.p .• € 8,75 (kind tlrn 10 jaar) 

Vrijdag tlrn Zondag en feestdagen 
€ 16.50 p.p .• € 8,75 (kind tlrn 10 jaar) 

~fhalen en à la carte ook mogelijk 

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

Ingang zijkant (straatje richting station) 



Debat burger en politiek kweekt begrip 
Openbare vergadering Senioren raad 

Bezo~kers en politici kenschetsten het als een verrijkende erva-
. ring: "Voor herhaling vatbaar." Donderdag 9 februari hield de 

Seniorenraad haar openbare vergad~ring in het teken van de 
komende gemeentelijke verkiezingen. Een goed gevulde publie
ke tribune nam de gelegenheid.te baat de meningen te peilen 
van de politieke partijen. 

Seniorenraad 

'Welzijn in Zandvoort'. De 
oud~renbond ANBO deed de 
aftrap. Voorzitter Huberts 
vroeg zich af hoe de politiek 
denkt over het Zandvoortse 
woningbeleid. Voorts kwamen 
zaken aan de orde zoals de Wet 

\ 

MaatschappelUke ondersteuning 
(WMO), het Loket Zandvoort, 
toegankelijkheid voor rolstoe
len en verkeersproblematiek. 

Ervaring 
Namens Nieuw Uhicum deed 
Lieneke van Veen een dringend 
beroep op de politiek om bij 
nieuwe bouwprojecten duidelij
ker rekening te houden met de 

wensen van rolstoelgebruikers. 
"Praat vooraf met de gehandi
capten, zij kunnen een schat 
aan erva.ring inbrengen", was 
haar mening. Voorts wees zij 
op het belang van frequente 
communicatie tussen Nieuw 
Unicum en de gemeenteraad. 

Verhelderend 
De discussies waren verhelde
rend voor zowel de burgers en 
als de politici. Zeker door de 
aanwezigheid van de wethou
ders Ton Kooiman en .Michel 
Demmers die, niet geremd 
door een strak protocol, vrij aan 
het deb~t konden deelnemen. 

Zo maakte Kooiman bekend 
dat er een notitie over de Zand
.voortsewoonvisie in de maak is. 

Gehoor 
Bep Nieuwenburg wees' op 
onveilige oversteekplaatsen 
voor ouderen. Naar eigen zeg
gen vindt zij tot nu toe geen 
gehoor bij het gemeente
bestuur. Tevens doet de actie
ve zesentachtig jarige inwoon
ster een beroep op de politiek 
te zorgen voor een recreatie-

. gelegenheid ten behoevE' van 
ouderen, een zaak die naadloos 
aansluit op het streven van de 
overheid. 

Kans 
DatdeWMOeen bezuinigings
ronde betekent, is niet ieders 
overtuiging: veel Zandvoortse 
politici zien de komende wel
zijnswet als een nieuwe, uitda
gende kans, zeker nu ouderen 
keuzevrijheid krijgen. Een onder
zoek toonde echter aan dat "de 
oudere geen echte keuze kan 
maken omdat de bureaucratie 
alles te ondoorzichtig maakt." 
Mede daarom zal onder leiding 
van de gemeente een 'klank
bordgroep' van vertegenwoor
digers uit relevante organisa
ties opgezet moeten worden. 

r----------------------------~ I 
I 
I 

BESTEL NU DE 
ZANDVOORTPAS 

zodat u ook kunt profiteren 
van de voordelen die deze 

Pas u biedt! 

Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten envelop. 
voeg €7.50 (contant) toe en geef deze af bij: 
- Bruna Balkenende. Grote Krocht 18 
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 
- Redactie Zandvoortse Courant. Hogeweg 32 

Betaling PER BANK. 
Maak het bedrag van €7.50 over naar de Zandvoortse 
Courant. bankrekening nummer 61.57,69.°55 ovv 
'ZandvoortPas' en vermeld daarbij duielijk uw naam en adres .. 

Achternaam + voorletter(s} 

Woonadres+ huisnr 

Postcode Telefoon 

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

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt die, tesamen 
met de 'ZandvoortPas Big Shopper' boodschappentas, 
binnen 5 wer'kdagen 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. 

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL 

• nummer 7 • 16 februari 2006 ' 

Vrijehuizenmarkt ... uw persoonlijke 
makelaar in 'en om Zandvóort 

Nee, niet weer een standaard makelaarskantoor erbij in 
Zandvoort. Nick ten Broeke pakt de zaken anders. aan. Vanuit 
zijn nieuwe huis, tevens kantoor, aan de Emmaweg biedt de 40 
jarige Zandvoorter zijn klanten wel iets heel bijzonders aan: 
naast de laagste courtage van Nedèrland, namelijk persoonlijk 
en direct contact met de ondernemer zelf. 

Nick ten 8roeke 

Met een flinke achtergrond als 
zelfstandig ondernemer en het 
bekleden van directie functies 
in verschillende bedrijven, kun
nen we zeggen dat we hier te 
maken hebben 'met een man 
die verstand van zaken heeft. 
Na het turbulente bedrijfsle
ven werd het tijd voor wat 
anders. Vrijehuizenmarkt is een 
landelijk opererénde franchise 
keten, met ca'. 72 aangesloten 
franchisenemers . Ten Broeke 
is verantwoordelijk voor de 
Zandvoortse vestiging daarvan. 

zo overal zelf bij betrokken", 
aldus 'de nieuwe makelaar. 

Over die lage courtage {make
laarsloon, red.) kan hij kort zijn: , 

. "De 0,5% die Vrijehuizenmarkt 
zijn klanten kan bieden heeft 
natuurlijk alleste maken met 
de eerder genoemde lage kos
ten. Bij andere makelaars wordt 
een courtage (verkoopprovisie 
die aan de makelaar betaald 
moet worden) gerekend van 
gemiddeld tussen 1,5 en 2%. 
Stel er wordt een huis verkocht 
voor €500.000. Aan de regu

"Het voordeel van dit vak is liere makelaar zou dan een 
niet alleen dat ik het vanuit bedrag betaald moeten wor
huis kan doen en daardoor den van gemiddeld €8500. 
dicht bij mijn gez'in kan zijn ... · Door de super la'ge courtage 

het geeft mij "De tijd dat makelaars in die wij aan-
steeds weer J houden IS 

een nieuwe hun luie stoel konden dat slechts 

uitdaging,en blijven zitten is voorbii!" een bedrag 
dat is toch J van €2500. 
wel iets wat ik nodig heb in het Dat is dus een aardig verschil." 
leven . Buiten da,t weet ik 
gewoon dat ik het veel beter 
kan aanpakken dan de reeds 
gevestigde makelaarskantoren. 
Tijdens de verkoop van mijn 
oude huis heb ik me rot geërgerd 
aan het feit dat ik er co'ntinu 
açhteraan moest gaan om een 
beetje op de hoogte te bi ijven 
van de stand van zaken. lets wat 
vaak voo'rkomt in grote bedrij
ven,je bent een van de velen 
en mist de persoonlijke bege
leidi.ng. Omdat ik vanuit buis 
werk en geen personeel heb ' 

rondlopen zijn mijn kosten 'niet 
zo hoog als die van andere 
gelijksoortige kantoren. Ik ben 

"Verder profiler~n wij ons als 
totaal makelaardij, w~t wil zeg- , 

, gen: verkoop- en aankoop
bemiddeling van woningen en 
bedrijfspanden, verzorging van 
taxaties, verhuren en beheren 
van woningen en wij geven tle 
scherpste hypotheekadviezen." 

Bent u benieuwd geworden 
naar deze nieuwe ontwikke
ling op het gebied van de . 
Zandvoortse huizenmarkt? 
Kijkt u dan eens op: www. 
vrijehuizenmarkt.nlofneem 
contact op met Nick ten 
Broeke; tel: 023-5731999. 



Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg56A 
2042 G/ Zandvoort 
Tel.: 023-' 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: ·lnfoOvanschaikbv.nl 

~ 
cNVM 

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR-

. VERHUUR - BEHEÈR / 
HYPOTHEEK / 
PRO/EKTEN-ADVIEZEN 

Royale en sfeervolle "20·er jaren" halfvrijstaand 
woonhuis met voor- en achtertuin en achterom. 
Ind. toilet; ,wasruimte; kamer en suite met erker 
en openslaande deuren naar de tuin; open keu
ken met Be'lgisch hardstenen blad en inbouwap
paratuur; le etage: royale overloop met werk
hoek; moderne badkamer met whirlpool. douche 
en dubbele wastafel; 2 slaapkamers met balkon; 
toilet. 

Vraagprijs € 319.000,. k.k. 

Ruime 2/1 kapwoning met beschutte. fraaie 
achtertuin van ca. 34Xl0 m. dubbele garage 
en blijvend vrij uitzicht over de Waterleiding 
Duinen. Perceelopp. 530 m2. Ind.: Hal met gar· 
derobekast; woonk. (ca. 35 m2) v.v. Amerikaans 
essenhouten vloer; schuifpui naar terrras; fraaie 
schouw van Russisch hardhout met allesbrander; 
royale wàonkeuken v.v. inbouwapp.; bijkeuken; 
pantry; toilet; le et.: 3 slaapk.; balkon; toilet; 
badk. met ligbad; 2e et.: 2 grote kamers. beiden 
met dakkapel; keukenunit en inbouwkasten; 
3e et.: vlizotrap naar beloopbare bergzolder. 

Vraagprijs€ 549.000,- k.k. 

GroenUnks en 
Middenboulevard , 

De huidige plannen sturen aan op veel 
ruzie, rechtszaken en een financële 

catastrofe voor bewoners en gemeente. 

ZEESTRAAT 36 Wij willen samen met bewoners 
haalbare plannen maken. 

EVEN qEEN 2/N 
IN KOKEN IJl 

!),4qI1ENl/ 7,-
t~. fIM..v~ 

Maandag tim vrijdag 
Met ZANDVOORTPAS MIDDENBOULEVARD 

Charmante. karakt~ristiekè en knusse woning 
met een besloten en zonnige voortuin midden in 
het levendige centrum van Zandvoort. Parkeren 
middels parkeeriignetten. 'Ind. beg.gr.: entree; 
gang; toilet/douche. woonkamer (s.2 x J,26m). 
open keuken; le et: overloop; 3 slaapkamers 

. (resp. 3.5x 3.31)1; 3.3x3.95m en 2Xl.5m). 

Vraagprijs € 215.000,- k.k. 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep.nl 

Met GroenLinks in Zee 
Lijst 7 

.. 1.JcI, .... 
ts: Ha.wtem • Amt~ 

023-5734001 

Ijzerhandel Zantvoort 
~~~It> AI 40 Jaar Uw SPE~lalllS11 

Sloten en' inbraak
beveiligingen met 

. eigen montagedienst 
bii U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Haarlem .- Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoortl 

@ 5'.(~ekery 
lJtSJ <:Po van ~leen 
Bloembollen in pot 

Violen 
Denk aan uw Coniferen strooi bitterzout! 

van 5tolöergweg 1 
Te1.57170 93 -

ms. ~:~:1(4=:: 1 K1lfW~9 ~3 
• ..-n«~~~ [ 205i801-Ioac'I«n 1183NP~ 

~ T 023·5171U4 T 02i)(IoIOJOe6 
; E~.I~ e~,IV 

I ADMINISTRATIEKANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief . 

Fadureren, BTW-aangifte, uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob. : 06-45304531 

E-mail: kittywillemse@planet.nl . 

U 1ANDVOORT Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van I 

,_"~.-;~~;~~:~.:~!~~ ~_~ ___ ~~~~~~~~l~~ i~ ~~1~ ~~~~~~~ 
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Vijf 
door Ton Timmermans 

Welzijnswet wordt politieke speelbal 
Geruime tijd al wordt druk over en weer gediscussieerd over hoe 
de nieuwe Welzijnswet er uit moet zien. Daardoor weet bijna 
niemand meer waar hij aari toe is. Het gezaghebbend instituut 
NIZW Sociaal Beleid zet recente wijzigingen rond de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op een rij. 

De groep kwetsbare mensen 
in onze welvarende samenle
ving neemt toe. Ondermeer 
ouderen dreigen in de marge 
van qe samenleving terecht te 
komen, met een lage kwaliteit 
van leven. Het welzijnswerk en 
de zorg voor ouderen en geha n
dicapten wil de regering op de 
schop nemen. NIZW Sociaal 
Beleid biedt hulp bij het oplos
sen va~ vraagstukken op het 
gebied van welzijn, zorg er 
wonen. De belangrijkste wijzi- . 
gingen en consequenties van 
de WMO voor u op een rij gezet: 

Invoeringsdatum 
De invoeringsdatum van de 
WMO is vastgesteld op 1 januari 
200]. Er wordt een financiële 
overga ngsterm ij n ingesteld 
van vier jaar. Sommige ge
meenten krijgen immers meer 
geld Ln het gemeentefonds 
gestort, andere juist minder 
dan vóór de invoerin/5. Dit 
heeft te maken met een ver
deelsleutel die onder andere 

gebaseerd is op gemeente
grootte, niet op het aantal 
h u I pvragers. 

Meer garanties 
pe grootste problemen die de 
Tweede Kamer had met de 
WMO, h~dden te maken met 
garanties voor ondersteuning 
voor ouderen en geh'andi
capten. Met het zogenaamde 
compensatiebeginsel heeft de 
Tweede Kamer afgedwongen 
dat deze ondersteuning gel~
verd wordt. De gemeenten zijn 
verplicht om aan de vraag naar 
mobiliteit te voldoen. Of dat 
dan met een scootmobiel of 
een rollator 'gebeurt, is ·een 
onderha ndel ingskwestie met 
de gemeente: Deze kan niet 
bepalen dat de hulpvrager dan 
maar gebruik moet maken van 
voorzieningen aan huis. 

Samen met burgers 
De gemeente moeten volgens 
de nieuwe wet verantwoor
ding afleggen over de presta-

ties die ze moeten leveren op 
álle zogeheten prestatievelden. 
Er moet een vierjaarlijks plan 
worden opgesteld, sámen met 
maatschappelijke organisaties 
en burgers, waarin prestatie
afspraken worden vastgelegd. 
Hierin IS een belangrijke rol 
weggelegd voor cliëntenraden 
en andere vertegenwoordigers 
van de klantgroepen. De Staats
s'ecretaris wijst er expliciet op 
het belang van wisselwerking 
tussen gemeenten en maat
schappelijke organisaties bij de 
invoering en op het organise
ren van "ontçnoetingen" met 
cliëntenplatforms in dat kader. 

Toegang WMO en AWBZ 
De gemeente wordt verplicht 
om in een verordeni'ng te rege
len dat de samenhang van 
toegang tot voorzieningen in 
de WMO en de AWBZ-wrg 
én die tot voorzieningen op 
het gebied van wonen voor 
de inwoners duidelijk is. De 
burger krijgt dan te maken 
met één loket waarin de 
toegang tot verschillende 
voorzieningen in samenhang 
met elkaar is geregeld. Deze 
maatregel moet de bureau
cratie verminderen. 
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Jeu de Boulersin nieuw 'jasje' 

Een plaatselijke verzekeraar 
heeft ervoor gezorgd dat de 
Zandvoortse Jeu de Boulers 
weer goed voor de dag kun
nen komen, door alle spelers 

te voorzien van een gele swe- , 
ater. Als straks de nieuwe baan I 
aan de Thomsonstraat ger.eed 
is, zit de club er voorlopig 
prima bij! 

Ouderen uiten zich over 
zorgverlening 

"Verborgen Verlangens wint Niek de Jong P(ijs 2005." Achter een 
klein bericht in het ANBO-Nieuwsblad gaat een groot verhaal'l 
schuil. De geschiedenis van het project maakte pijnlijk duidelijk 
waarin de .zorg haar doel voor~ij schiet. Overduidelijk blijk~ 
dat de economische factor zwaarder weegt dan de normale'l . 
menselijke levensbehoeften. 

"Er zijn zoveel verborgen 
verlangens en het gaat vaak 
om zulke kleine dingen. 
Aandacht bijvoorbeeld is heel 
belangrijk. Maar ook een 
sleutel van de eigen kamer, 
een keer uit eten, een oude 
geliefde nog eens ontll)oeten", 
aldus Ellen Wilbers van 
Zorggroep Noord-Limburg 
in Venlo. 

Wensen 
In het .project 'Verborgen 
Verlangens' kunnen bewoners 
van het verzorgingshuis 
hun wensen kenbaar maken 
door een briefje in een fles te 
doen. De flessen komen 
terecht in een kunstwerk van 
Sjaak Smetsers. De wensen 
die erin zitten worden zoveel 
mogelijk uitgevoerd. 

Ontdekken 
"Wil. ik hier wel wonen als 
ik oud ben?". Wandelend in .. 
·het· park van een tehuis 
stelde Sjaak Smeters zich 
steeds weer die vraag. Het ant
woord van de Limburgerse 
kunstenaar was 'nee'. Er moest 
dus iets mis zijn tussen 
de ouderen en het verzorgi ngs
tehuis. "Dit kon ik maar op 
een manier ontdekken" legt 
de kunstenaar uit. Alleen de 

huid1ge bewoners wisteIl 
wat er mis was met hUn ] 
verzorgingstehuis. ·Het kunst
project 'Verborgen Verlangens" 
was geboren.· .. 

.Aandacht 
"Naar mijn overtuiging zullen 
mens~n die in de zorgsector 
werken steeds meer en beter 
gaan .begrijpen dat ze een 
gast zijn in deze tehuizen. Dat 
deze tehuizen niet voor en 
van h~n zijn, maar voor en 
van de bewoners" wncludeert. 
Smet.ers. Hans Wiege l, voor
zitter van de Zorgverzekeraars I 
Nederland (ZN), roemde het 
project 'Verborgen Verlangen': 
"Een gevoelvol project, waarin 
het gaat om aandacht, liefde 
en zorg voor elkaar.' 

Vorm 
De Niek de Jong Prijs wordt 
.elke twee jaar uitgereik.t 
door de zorgverzekeraars voor 
'goed nieuws in de gezond- . 
heidszorg'. Dit kunstproject 
laat zien dat beeldende kunst · 
op een mooie manier kan 
zorgen voor prettige en zin
volle communicatie. Of, zoals 

. de kunstenaar zegt: -"Het 
gaat niet zozeer om de uit
eindelijke vorm, maar om het ' 
proces." 

e 



\ 

Woningaanbod Zand.voort 
" 

• Een woning 'o~ zo te betrekken! 
• Een in 2002 gebouwde, ruime stads
woning bestaande uit 2 verdièpingen; 

• Inclusief grote garage en berging; 
• Centraal gelegen in een gezellige en 

rustige woonomgeving; 
• Royale en lichte woonkamer (44 m2) , 

lu,xe halfopen keuken, 3 slaapkamers en 
moderne badkamer; 

• Via openslaande deuren in de woon
kamer, toegang tot ruim dakterras; 

• Woonoppervlakte: ca. 125 m2, perceel
grootte: 175 m2. · 

, . Uitzicht op strand, zee en duinen! 
• Op de 2e etage gelegen royaal 4-kamer 

appartement met 4 balkons, incl. g~rage; 
• Gesitueerd in karakteristiek, kleinschalig 

appartementencomplex; 
• Ze~r ruime living met open haard en 

een bijzondere ruimtelijke indel ing; 
• Moderne keuken, luxe badkamer en 

3 slaapkamers; 
• Het appartementencomplex besch ikt 

over een lift; 
• Woonoppervlakte ca. 120 m2 • 

• Een uitstekend onderhouden tussen
won ing met zonnige voor- en achtertuin; 

• Gesitueerd in een prettige en kinderrijke 
woonomgeving in Zandvoort Zuid 
(park!?uurt); 

• Op loopafstand van dorp, strand en 
• Een sfeervolle woonkamer met open

slaande deuren naar de tuin; 
• Luxe keuken, moderne badkamer en 

3 slaapkamers; 
• Deze'woning is in 1997 volledig opnieuw 

opgebouwd en kan zo betrokken worden! 
• Woonoppervlakte ca. 80 m2. 

• Laagste courtage van Nederland *; 
• No (ure, No Pay; 
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis; 
• Enorme database- met kopers; 
• Verhuur en beheer o .g .; 
• Gratis waardebepal ing van uw woning; 
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten! 
• Totale ma kelaardij. . 
* Vraag naar de voorwaarden 

-

F.: -023 - 5* 
M.: 065 .. i6~ 
E: nickOVrijillui:zenmal"kt.nl 
W: www.vrijehu.lZenmarkt.nl 

5 731 999 

;1(*- ~ . .. 
, 

Jri'M Ram 
~ 27 mrt -20 apr. 
Je hebt behoefte aan vastigheid 

op relatie-gebied . Het is nu 

uiterst romantisch en je zit op 

een roze wolk! Toch vind je het 

niet altijd even makkelijk om 

erover te praten. Niet doen ook! 

Probeer er van te genieten! 

Stier 
27 aprll - 20 mei 

Je intuïtie werkt op volle toeren' 

Leeuw 
23juli - 22 aug. 

Probeer zoveel mogelijkje en ~r

gie te bundelen. Anders zit je 

jezelfin de weg en dat is niet de 

bedoelïng. Door je idealen goed 

duidelijk te maken met je beken

de openheid zul je verder komen. 

I "v', Maagd 
( (",~. f 23 aug. -22 sept 

Maak j~ je aanvankelijk nogal 

druk om aIlerielzaken op je werk 

en creatieve ideeën heb je meer die niet helemaal gaan zoals je 

dan genoeg,toch bots je afen toe. misschien wilt, later in de week 

Jeflapt er nu sneller iets uit en je merk je dat je het toch prima 

w ilt het op je werk graag. heel ' weet te regelen. Zie je dat alles 

goed doen. Pas alleen op dat je col- toch wel weer goed komt? 

lega's daar niet gek van worden! 

-~j\, Tweelingen 
"" f'J:'X 'I' 'I~ 27 mei -20 juni 
Je bent wat stiller en wat meer 

in jezelf gekeerd. Eigenlijk niets 

voor jou. Maar je hebt tijd nodig 

om alles op een rijtje te 'zetten 

en stilte is dan fijn. Neem daar 

gerust de tijd voor en prob~er te 

relaxen! 

Kreeft 
27 juni -22 juli 

Let op misverstanden, ook met 

vrienden, als je het over geldza

ken Hebt. Goede afspraken voor

komen dat. Eerlijkheid ook, want 

als je niet duidelijk bent uit 

m.-L Weegschaal 
~ ê 2]'Sept -22 okt. 

Door precies voor ogen te heb

ben wat je bereiken wilt, kunje 

beter een lijn uitzetten en er aan 

werken. Een goede tijd om de 

balans op te maken; wat is je 

doel en hoe kom je daar? Volgje 

eigen richting en probeer nog 

van de liefde te genieten! 

i1:'IJ Schorpioen 
~,,';o 23 okt. - 22 nov. 

Je wordt n u extra heftig met 

jezelf en je gewoontes gecon

fronteerd. Meteen een conclusie 

trekken kan je inzicht vertroebe

len, of je merkt later dat je iets 

1:1 U:k. Boogschutter 
'I'f,r'~' 23 nov. - 27 dec. 

En heerlijke week voor liefdesza

ken ! Romantiek en de behoefte 

om er meer van te wi llen maken, 

spelen nu een belangrijke rol.Je 

lijkt nu echt de wa re te hebben 

(gevonden). Dat wil je ook aan 

anderen laten zien, toch? 

Steenbok 
22 dec. - 20 jan. 

Lijkt het aanvankelijkalsof er 

achter de schermen nog mensen 

tegenwerken, later in de week 

behaal je succes. Laat een aa nta l 

zaken die je niet bevallen los,zo

datje iets beters kunt beginnen! 

Waterman 
27jan. -7gfeb. 

Het is tijd geworden om een dui

delijke keuze te maken! Wat wil 

je? Ga jeop stapje dromen achter

na, of blijf je thu is en verander je 

niets. Wêes niet bang, \{lIg gewoon 

je hart, en ga voor groei en ont

plooiing, op jouw manier dan. 

.(~ ~issen . 
~ 20feb. -20 mrt. 

Dat werk dat je be loofd. wordt 

komt wel echt, maar het kan 

nog even duren ! Ga er wel ach

teraan en wacht niet tevee l af. , 

Die neiging om je te verstoppen 

is goed om je energie weer op te 

angst de anderte kwetsen, dan over het hoofd hebt gezien. Eerst laden, maar wissel het liever af 

gebeurt dat ju ist. dus vragen wat er mis is gegaan! ' met een beetje' actie! 

Dier van de -week 

Jas is een gecast reerde gezell ige dikke 
rode kater van een jaar.of S. Hij is bij bns 
binnengekomen toen hij was aangere
den. Hij lag helemaal in de kreukels. Zijn 
bekken was helemaal stuk en dat is 
natuurlijk geen pretje. Hij heeft heel lang 
hokrust gehad, maar het wordt nooit 
meer helemaal goed. We zoeken dan ook 
een huisje voor hem waar hij niet naar 
biJ iten kan en waar er best vaak iemand 
thuis is om hem een beetje in de gaten 
te houden. Veel springen mag hij ook 
niet. Hij kan het ook niet meer zo goed 

maar het gaat erom dat hij zichzelf niet 
in ra re situaties wringt. Hij is een beet
je verlegen, maar als je hem gaat aaien 
komt hij helemaal los. Heel drukke kin
deren in zijn buurt vindt hij.maar,niks, 
andere kaften vindt hij wa<)rsGhijhlijk 
geen probleem. Wie zoekt er een gezelligè 
rode kater om lekker mee te knuffelen. 

Kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl 
of kom langs op de Keesomstraat 5, tel: 
023-5713888. Open van maandag tot en 
met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
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HANDBAL 

5 Uur race onder natte omstandigheden Hockeydames missen te 
veel kansen 

Frans Lubin met zijn "kinderen" 

De vierde race in het Winter Enduranceckampioenschap werd 
onder extreem natte omstandigheden gehouden. Het bracht 
de sympathieke cupcoördinator en oud-autocoureur Frans Lubin 
uit Limburg er toéom nu eens een kijkje te nemen wie zijn kin
,deren nu wel waren. Lubin leidde het afgelopen seizoen de 
DunlopSportMaxxClioCup, de klasse waarin "zijn kinderen" 
Dillon en Marc Koster samen met Bertus Sanders uitkwamen. 
Lubin kon tevreden vast stellen dat de heren uit een goed race
hout waren gesneden. 

Het verbaasde Lubin ook niet 
dat onder deze omstand ighe
den twee Clio's, de eerste twee 
plekken de race opeisten, Toch 
zag dat er in het begin niet 
echt naar uit, omdat Dilion 
Koster slecht wegkwam, De 
Za ndvoorter herstelde zich 
echter knap en w ist na iets 
meer dan twintig minuten rij
den de leiding in de klasse tot 
2000CC over te nemen, 

BRIDGE 

De equipe Jurgen Albert, 
Kees Bouhuys en Michael en 
Sebastiaan Bleekemolen uit 
Aerdenhout had met een 
Porsche de leiding in het totale 
veld goed in handen, 

Pas in de laatste fase werd het 
weer echt spannend toen de 
Porsche'van de Bleekemolens 
problemen met de versnek 
lingsbak kreeg. Eerst nam de 

Jetstream Porsche van David 
Hart e'n Philip Beyrer de leiding 
over om deze vervolgens weer 
afte staan aan de Saker van 
Theo van den Berg en Dirk van 
Dijk. Zij stonden in de klasse 
boven 2000CC deze eerste plek 
niet meer af. De Porsche van 
het viertal Albert, Bouhuys, 
Bleekemolen en Bleekemolen 
kwamen nog knap terug, maar 
de Saker was buiten bereik. 

Vooraan waren het de twee 
Clio's die het tempo bepaal
den. Dilion Ko~ter reed ze lfs 
zo onwaarschijnlijk hard, dat 
er zelfs een moment was dat 
de Zandvoorter de snelste ron
detijden liet noteren. Toch 
wilde de Zandvoorter niet die 
titel 'De Hulk van Zandvoort' 
hebben. Problemen met de 
brandstoftoevoer zorgden er
voor dat er niet meer in zat 
da n deze tweede plek. "Voor 
een Clio waren deze .omstan
digheden buitengewoon per
fect", aldus Marc Koster. Dat 
Cor Euser, bestuurder van een 
Marcos, de Clio als een 'wijven
autootje' betitelde deed daar 
niks aan af, want zijn bolide' 
kwam pas op vijf ronden na de 
winnaars De Vos en De Borst 
pas binnen. 

De dames van ZHC hebben de zaalhockeycompetitie vorige 
week afgesloten met een 1-7 nederlaag tegen Strawberries en 
een 2-2 gelijkspel tegen FIT. Door deze resultaten eindigde het 
team onderaan!n de 1e klasse. 

Strawberries ' 
Het klasse ve rschil bleek al 
direct groot. Het feit dat 
Strawberries in de veldcom
petitie in de eerste klasse en 
Zandvoort in de vierde klasse 
speelt kwam duidelijk tot 
uiting in hun spelopvatting. De 
ZHC-verdediging kon zich 
gaa nde de eerste helft wat 
ontworstelen aan de druk, 
maar wist geen enkele kansen 
te creëren . Dit in tegenstelling 
tot Strawberries, dat een 3-0 
voorsprong had opgebouwd 
tot aan de rust. In de tweede 
helft bleef Strawberries de 
betere ploeg. ZHC-keepster 
Marije van der Meulen stak 
echter i n goede vorm en 
behoedde haar team voor een 
grotere achterstand. Toch kon 
zij n iet voorkomen dat 
Zandvoort uiteindelijk met een 
verlies van 1-7 het veld af liep. 

FIT 
De tweede wedstrijd tegen het 
Amstelveense FIT ging gelijk 
op. Tegen het einde van de 
eerste helft kreeg ZHC een 
aantal scoringskansen, waar
van alleen Angeline van de 

Haak wist te profiteren . Na 
goed voorbereidend werk van 
Miranda Schilpzand zette zij 
haar team op een 1-0 voor
sprong. De vreugde over de 
voorsprong was echter van 
korte duur, want nog voor rust 
maakte FIT gebruik van een 
misverstand in de ZHC-achter
hoede, 1-1. De ZHC-dames ont
plooiden na rust een offensief, 
waaruit een groot aanta l kansen 
ontstond, waa ronder vijf straf
corners.Aanvoerster Schilpzand 
maakte een eerder gemiste 
strafba l goed door vijf minu
ten voor het ei nde 2-1 te 
scoren. In de slotfase moest de 
ZHC-verdediging toch nog de 
gelijkmaker toestaan, waar
door de eindstand 2-2 op het 
scorebord verscheen. 

Heren 
Ook de heren van ZHC hebben 
geen kans gezien zich te hand
haven in de Ovetgangsklasse B 
waarnaar ze vorig seizoen pro
moveerden.Twee nipte neder
lagen tegen HIC (5-4) en 
Amste lveen (7-6) bezegelden 
het lot van de Zandvoortse 
heren! 

. ." "m'i_ < Spel SV Zandvoort zondag van bedenkeli]ok niveau. ·De ~dverteerders van ~èze week 
, [}ankzlJ onze adverteerders kunnen WIJ u op de hoogte 

Bridge uitslagen 
3e competitie 

Vorige week vond de altijd 
spannende 7e wedstrijd ronde 
plaats voor de donderdagafde
ling. In de A-lijn behielden de 
heren Polak-Vergeest de lei
derspositie vóór het koppel 
Heldoorn-v.d. Meulen. Helaas 
degraderen drie paren naar de 
B-lijn, maar deze worden ver
vangen door de dames 
Busscher-v.d. Mooien, Baard
Veldhuizen en de heren 
Brandse-de Poe l. Proficiat. 

Met groot verschil met de 
nummertwee (ruim 35%), pro
moveren de dames de 
Grebber-Grootkerk vanuit de 

C-lijn naar de B-lijn. Zij worden 
vergezeld door de heren V.d. 
Brr~K-Smink en de dames 
Nijse,n-Koper. Een groot com
pliment verdienen het echt
paar Aukema en de dames 
Ban-ning-de Vries. Zij hebben 
net de bridgecursus .van Wim 
Veldhuizen gevolgd en zijn er 
nu.al in geslaagd te promove
ren naar de C-lijn, evenals de 
dames Bruggeman-Mul. 

Ook voor de woensdagavond
speiers ging het om promotie 
en degradatie. Door een eerste 
plaats met 61,63% bleef het 
paar mw. Spiers-hr.v.d. Meulen 
in de A-lijn ook in de totaal
stand aan kop, gevolgd door de 
heren Koning-Voogel. Vier 

pa ren moeten echter de 
komende weken in de B-lijn 
hun geluk beproeven. Vanuit 
de B-lijn promoveren de paren 
mw. De Nuinck-hr.Veldhuizen, 
mw. V.d. Meulen-hr. Luijkx, de 
dames Boon-Koper en de 
heren Noyen-Sweijen. 

Vanuit de C-lijn tenslotte gaan 
vier pa ren een tra pje hoger 
spelen, te weten de dames 
Deursen-va n Duijn, Zwemmer, 
V.d. Storm-Wagner en mw. de 
Leeuw met de. heer Brandse sr. 
Jammer genoeg kwamen mw. 
Emmelot en de heer Van 
Amsterdam ondanks een 
goede dagscore net 0,5% 
tekort voor promotie. De vol
gende competitie meer succes! 

ouden atles wa . Zandvqprt leeft, Qe adverteerders 
'\:In de kra n dez eek zijn (in alfa betjsc;he volgor~e): 
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' avenaar, Bouwbedrijf 
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Gemeente Zandvoort 
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl 

Kapvergunningen aangevraagd 
- Bentveldweg 7, 1 e.ikenboom en 1 esdoorn, aanvraag 

ingekomen 25 januari 2006, beide bomeri geven 
overlast, geen herplantplicht. 

- Dr. CA Gerkestraat, 1 dennenboom, aanvraag 
ingekomen 1 februari 2006, boom geeft overlast, 
wel herplantplicht. 

- Koninginneweg 28, 1 populier, aanvraag ingekomen 
19 januari 2006, boom geeft overlast, wel herplant
plicht. 

- Zandvoortselaan 24, 2 dennenbomen, aanvraag 
ingekomen 19 januari 2006, bomen moeten ruimte 
maken voor groeimogelijkheden andere bomen en 
bomen geven overlast, wel herplantplicht. 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. (U kunt 
deze inzien tijdens openingstijden.) Belanghebbenden 
kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie 
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het 
college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. 

Bouwvergunningen verleend 
- 2005-216Lv, verzonden 6 februari 2006, Treub

straat 2 , het gedeeltelijk vergroten van de woning. 
- 2006-019Lv, verzonden 9 februari 2006, Wester

parkstraat 10, het legaliseren van een erfafscheiding. 
- 2005-196Lv" verzonden 9 feb~uari 2006, Prof. 

Zeemanstraat 31 Um 41 , het verplaatsen van een 
perceelafscheiding. 

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getreden 
Algemeen Elelegatiebesluit 1999, hebben Burgemeester 
er.! Wethouders van Zandvoort op 30 januari 2006 beslo
ten tot het aanleggen van een gereserveerde gehandi
captenparkeerplaats ter hoogte van : 
- Flemingstraat 1-d en 
- Flemingstraat 3-d. 

Bezwaarschriften 
De hierboven genoemde verleende vergunningenl 
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 verz..enddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. 
U richt uw bezwaarschrift met vermelding van . 
"bezwaar" in de reç;hterbovenhoek van uw brief aan het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort . Het bezwaar schorst in beginsel 
niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor
lopige voorziening indienen bij de Voorzieningen
rechter van de - Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een 
afschrift van het bezwaarschrift . 

Gemeente Zandvoort 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 5740200. óf vul op 
de website het digitale formulier in óf stuur een .brief 
naar de klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag tlm woensdag: 08.30 - 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 
Vrijdag: 08.30 - 12.30 t JUr 

Tijdens de donderdagavonpopenste lling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e.d. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover 
u het collegel id wilt spreken. Het kan zijn dat ·u eerst 
naar een vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplanneQ is 
de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 
09.00 en 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 

Kook ·eens anders 
wekelijkse kookrubriek 

Thaise mosselen 
Hoofdgerecht voor 2 personen 345 kca //744S kj p.p. 

Bereidingstijd: 20 tot 3'5 minuten 

Bereiding: 
Was. de mosselen onder koud 
stromend water. Gooi ka potte 
mosselen of mosselen die wijd 
open blijven staan weg. Pel en 
snipper de ui. Hak de knoflook 
fijn. Snijd de bleekseld erij in 
reepjes. Verh it de ol ie 'in een 
mossel pan en fruit de ui, knof
look, bleekselderij en currypas
ta ca . 2 minuten~ ä·art. Leg de 
mosselen erop. Breng alles 

afgedekt aan de kook en ver
w arm de mosselen ca. 6 minu
ten op hoog vuur tot ze alle
m aal open sta an. Schep de 
mosse len in twee grote wijde 
kommen . Roer de santen door 
het kookvocht en laat dit in 1 

minuut even binden. Schep de 
saus over de mosselen. Strooi 
de koriander erover. Lekker met 
naanbrood . 

2 kg. 
Ingrediënten: 
mosselen 

1 

2 

2 etl. 
1/2 etl. 

1 

2 etl. 

u'i' 
grote teen knoflook 
stengels bleekselderij 
olie 
Thaise rode currypasta 
zakje santen (30 g.) 
verse korianderblaadjes 

(vers of diepvries van Darégal) 

~uttoku 
Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen .Alle cijfers van, tot en met 9 komen 
maar één keer voor in de rijen één keèr in de kolomen 
en één keer in de nègen vakjes vap de 3x3 vie~kantjes. 

Sudoku week 07 

1 3 

7 

5 7 

7 

3 

6 

1 6 

2 

7 5 ' 1 

Oplossing sudoku week 06 

962 

548 2 6 9 3 

7 4 9 6 2 5 

4 
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Gem!'entelijke publicatie week 7 - 2006 

Vergadering College 
De besluitenlijst -..:an de collegevergadering van 7 februari 
en de verdere in week 6 door het college genomen 
besluiten zijn 14 februari vastgesteld. De besluitenlijst is 
in te zien bij de Centrale Balie en op de website. 

Raadsvergadering 
De gemeenteraad vergadert dinsdag 21 februari. 
Op de agenda staat: . 

Spreekrecht burgers 
Vaststellen notulen van 31 januari 2006 
Hamerstukken: 
- Nieuwbouw Brandweerkazerne 
~ Herinrichting Duintjesveld - fase 111 
- Krediet parkeerbeleid 
- Nota wegbeheer 2005 
- Voorbereidingsbesluit Middenboulevard 
- Aanpassen verschillende verordeningen 
- Financiële Kadernota 2006 deel I en 11 
- Wijziging gemeensehappelijke regeling werkvoor-

zieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 
Aanpassing Masterplan Louis Davidscarré 
Voorber'eidingskredieten Louis D.avidscarré 
Zandvoorts Museum, meer dan een museum 
Budgetoverheveling van 2005 naar 2006 . 
Verkoop watertoren 
Voorbereidingsbesluit voor het strand van Zandvoort 
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 2006 
Delegeren van de procedure als bedoeld in art. 19 
lid 1 WRO 

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal 
(entree aan het Raadhuisplein). De deuren gaan om 
19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze 
krant nog wijzig'en. U vindt de meest recente agenda op 
de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens de 
vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda, 
raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage 
bij de Centrale Balie, staan op de website en zijn tevens 
tegen betaling algemeen beschikbaar. De raadsverga
dering wordt tussen 20.00 en 22.00 uur live uitgezonden 
door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9). 

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op de 
agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, 
meldt u dit ten minste 48 uur voor de aanvang van 
de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch op 
(023) 574 01 00 en via de website (Bestuur > 
Raadscommissies >.' Meepraten) . Naast deze regel 
gelden ex1ra regels. Deze zijn te lezen in het Reglement 
van orde van de gemeenteraad, zoals vastgesteld op 
23 april 2002. Een exemplaar van dit reglement kunt 
u opvragen bij 'de griffier of raadplegen via de website. 

Reiniging GFT-rolemmers \ 
Van 20 tJm 24 februari worden de GFT-rolemmers weer 
schoongemaakt. Dit gebeurt op ,dezelfde dag als het 
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het legen 
staan totdat de schoonmaakploeg geweest is. Let op: 
Dit kan ook na 17.30 uur zijn. 

Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans 
De burgemeester heeft op 14 februari 2006 de nota 
"Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans" vast
gesteld en voor inspraàk vrijgegeven . Deze nota ligt 
vanaf 17 februari 2006, gedurende drie weken ter inzage 
bjj de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de 
website (Bestuur> Beleid> Nota's, plannen en rapporten) . 
Gedurende de ter inzage legging kan eenieder mondeling 
en schriftelijk zienswijzen indienen. De zienswijzen moe
ten worden ingediend bij het college van Zandvoort, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, telefoon (023) 574 01 00. 

Begrotingswijzigingen 
Op 21 februari 2006 zullen in de openbare raadsverga
dering de herinrichting van het Duintjesveld fàse lil , de, 

voorbereidingskredieten Louis Davidscarré, de budget
overheveling van 2005 .naar 2006 en de verkoop van de 
watertoren en de daaruit voortvloeiende financiële conse
quentie.s aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 
Op grond van artikel 192, tweede lid van de Gemeente
wet, liggen de begrotingswijzigingen vanaf heden tot en 
'met 21' februari 2006 ter inzage bij de balie van het 
Gemeentehuis. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Stemmen in een voor mindervalide kiezers 
ingericht stembureall 
Voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente op dinsdag 7 maart 2006 zullen onderstaande 
stemlokalen op zodanige wijze zijn ingericht, dat voor 
mindervalide kiezers de mogelijkheid bestaat daar zelf
standig hun stem l!it te brengen. 

Nr. 
1 
2 
3 . 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

Aanduiding stemdistrict 
Zandvoorts Museum 
Strandhotel Center Parcs 
Oranje Nassauschool 
Gemeenschapshuis 
Rode Kruisgebouw 
Calvijnzaal 
Stichting Pluspunt 
(voorheen AKZA) 
Zorgcentrum 

Nieuw' Unicum 
Stichting A.G.Bodaan 

Vergunningen 

Adres stemdistrict 
Swaluëstraat 1 
Trompstraat 2 
Lijsterstraát 3 

. Louis Davidsstraat 17 
Nicolaas Beetslaan 14 
Ingang Emmaweg 22 
Ingang 
Flemingstraat 180 
Herman Heijermans
weg 73 
Zandvoortselaan 165 
Bramenlaan 2 

Wet milieubeheer - Ontwerpbesluiten nadere 
eis 
De Milieudienst IJ mond maakt bekend dat zij voorne
mens is om nadere eisen op te leggen aan: 
1. Albert Heijn, Grote Krocht 9 te Zandvoort 
2. Dekamarkt, Oranjestraat 4 te Zandvoort 
3. Digros, Burgemeester Engelbertsstraat 21 te Zandvoort 
4. Vomar, Celsiusstraat 192 te Zandvoort 

De nadere eis op grond van het Besluit detailhandel en 
ambachtsbedrijven milieubeheer heeft betrekking op 
het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en 
voorzieningen. 
De ontwerpbesluiten liggen tijdens werkuren van 
17 februari tot 1 april 2006 ter inzage bij de Centrale 
Balie van het Raadhuis en bij de Milieudienst IJmond. 
Tot 1 april 2006 kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de 
Milieudienst IJ mond, ter attentie van de heer Bakkum. 
Indien u uw..:ienswijze mondeling naar voren wilt bren
gen, dient u hiervoor binnen vijf weken na de ter inzage 
legging van het ontwerpbesluit een afspraak te maken 
bij de Milieudienst IJmond. Indien u uw zienswijze niet 
tijdig naar voren heeft gebracht kunt u, behoudens uit
zonderingen, geen beroep instellen tegen het definitieve 
besluit;' 

Milieudienst IJmond: Bezoekadres: Wijckermolen 2, 
Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, 
tel: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: 
info@milieudienst-ijmond.nl 

Wet milieubeheer - Verleende milieuvergun
ningen 

t' Schietvereniging Oe Vrijheid Zandvoort, een revisie
vergunning voor een openlucht schietbaan, gelegen 
op het circuitpark Zandvoort achter de Tarzanbocht. 

Tot 1 april 2006 . kan tegen deze vergunriing door 
belanghebbenden beroep worden ingesield bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende 
belangen kan tevens een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Voorzitter van de afdelin~ 
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Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen 
beroep kan women ingesteld door belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen ziens
wijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning. 

2. Park Zandvoort, Center Parcs, een revisievergunning 
voor een recreatiepark/hotel aan de Vondellaan 60 
te Zandvoort. . 

Tegen deze vergunning kan fot '1 april 2006 beroep wor- ' 
den ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak veln 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het beroep kan worden ingesteld door: 
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen 

het ontwerp van het besluit; 
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de 

gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp 
van het besluit; 

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen 
die bij het nemen van het besluit ten opzichte van 
het ontwerp daarvan ?ijn aangebracht; 

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verwetE1n geen bedenkingen te hebben inge
bracht tegen het ontwerp van het besluit. 

De milieuvergunningen liggen van 17 februari tot 
1 april 2006 ter inzage bij de Centrale Balie van het 
Raadhuis en bij de Milieudienst IJmond. 

Milieudienst IJmond: Bezoekadres: Wijckermolen 2, 
Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, 
tel: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: 
info@milieudienst-ijmond.nl 

Bouwvergunningen aangevraagd 
- 2006-021 Rv, ingekomen 6 f~bruari 2006, 

Brederodestraat 77 te Zandvoort, het maken van 
een aanbouw/nieuwe garage. 

- 2006-022Lv, ingékomen 7 februari 2006, Fazanten-
straat 15 te Zandvoort, het plaatsen van een carport. 

Rectificatie: In de publièatie van 26 januari 2006 is bij 
bouwaanvraag 2006-009Rv, Voltastraat 9, abusievelijk 
niet de juiste bouwactiviteit vermeld. Dit moet zijn: het 
gedeeltelijk veranderenJvergroten van het bedrijfspand en 
het geheel oprichten/legaliseren van ren bedrijfswoning. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun< 
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie 
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts 
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het 
bestemmingsplan of de bouwverordening ' kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens
wijze kenbaill' worden gemaakt'. Een voornemen tot het . 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. 
Mocht de vergunning of vrijstelling worden verleend dan 
zal dit worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

.... -
Vrijste,iingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor
nemens om met toepassing van artikel 15 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening vrils.t\311ing te verlenen voor het: 
- bouwen van een garage en plaatsén van een 

zwembad op het p"erceel Westerduinweg 12 te 
Bentveld (bouwaanvraagnummer: 2005-175Rv). 

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 17 februari 
2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale 
Balie van het Gemeentehuis tijdens de openingstijden. 
Gedurende de termijn van de ter inzage ligging kan 
eenieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient 
in de rechterbovenhoek van uw brief "zienswijze" te ver· 
melden. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
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Het college heeft de raad eerder al 
geïnformeerd dat ze de watertoren 
wil verkopen aan ING. De verkoop . 
is de bevoegdheid van het college. 
De raad gaat over de bestemmingen 
en het uiterlijk. pe onderliggende 
politieke vraag is dus: heeft het col
lege bij de verkoop op dez<;! punten 
de juiste voorwaarden gesteld? 

~~f~ti' 
De emoties lopen (water)toren hoog op, dat 
bleek in ieder geval tijdens de voorbespreking 
'van het raadsvoorstel in de commissievergade
ring Commissie Collegezaken eerder deze 
maand. Uit de voorbespreking bleek dat er een 
tendens is om vooral geen ruimte te geven aan , 
de sloopmogelijkheid. De toren hoort bij 
Zandvoort. Ook gaven de commissieleden aan 
dat ze graag het beeldbepalend~ karakter van 
de toren willen behouden. En dat er wel ruimte 
is voor 'aanbouw aan de onderzijde van de 
watertoren. De vraag is dan ook <?f het raads-

voorstel dat ter besluitvorming in de raadsver
gadering wordt ingebracht er 'ongeschonden' 
doorheen komt of dat het geamendeerd zal 
worden, zeg maar, aangenomen maar voorzien 
van stevige wijzigingen. Het criterium van 
'beeldbepalend karakter'laat immers ruimte 
voor interpretatie en bijsturing" 

ef~~fi"m . 
In ieder geval vraagt het raadsvoorstel om het 
navolgende besluit 'vooruitlopend op de defini
tieve bepalingen in het bestemmingsplan, in te 

'In het dorp een grote mond? 
Dan ~ok graag in het stemlokaal' 

Jong, Zandvoorts en zelfbewust? Je stem mag kenni$maken met de jonge kandidaten van 

gehoord worden. Op 17 februari orga'niseert de· Zandvoortse politieke partijen. Wil je 

Superpolitics ,en verkia~ingsfeest voor de onderwerpen voor de discussie aandragen 

'nieuwstemmers' - de bijn,a 600 Zandvoorters of heb je vrag~n? Mail dan vooraf ",aar 

tussen de ,8 en 22 jaar die voor' het eerst super@zandvoort.nl. De reacties worden 

kunnen stemmen voor de gemeenteraad op op de avond doorgespeeld aan de jong~ 
7 ma~rt aanstaande. Loéatie: café Neuf. kandidat~n. Eens kijken of ze overal een 

Aanvang~ vanaf 20.30 uur. Je kunt dan goed antwoord op hebbenl 

• Tln 
stemmen met het behouden of (her)bouwen 
van een beeldbepalend gebouw ter plekke van 
de watertoren met een openbaar-toegankelijke 
functie op de bovenste etages'. Tevens wordt de 
raad gevraagd om in te stemmen met enkele, 
financiële punten. 

Agenda 
De gemeenteraad behandelt 21 februari meer 
zaken die voor Zandvoort van belang zijn, onder 
andere de aanpassing van het Masterplan Louis 
Davidscarré en de nieuwe beleidsvisie voor het 
Zandvoorts Museum: De volledige agenda vindt 
u in de publicatie op de volgende pagina. 

Avond van de 
verkiezingsuitslag 

in De Krocht 
Op 7 maart zijn er de verkiezinge.n voor ' 
de gemeenteraad. De gemeente Zandvoort 

, organiseert 's avonds in gebouw De Krocht 
De avond van de verkiezingsuitslag. Een 
avond die geheel in het licht staat van de 
uitkomsten. ' 

Programma 
Tegenwoordig stemt Zandvoort via de stem
com·puter. Dat betekent.dat op 7 maart vrij ·snel 
na het 'sluiten van de stemlokalen de gegevens 
bekendgemaakt kunnen worden. Op De avond 
van de verkiezingsuitslag worden de uitslag~n 
rond de klok van .22.00 uur gepresenteerd door 
burgemeester M.R. van der Heijden. 

Politieke avond 
Iedereen is welkom op De avond van de verkie- , 
zingsuitslag. De zaal gaat open vanaf 20-45 uur. 
Rond de presentatie vande resultaten is een 
bescheiden, maar aansprekend programma 
samengesteld. De avond start met een gezellig 
optreden van het koor Music in . ZFM verzorgt 
een live-radiouitzending en zal ter plaatse 
interviews verzorgen (kabel FM 1°4.5, ether 
FM 106,9). Fred Kroonsberg -raadslid voor de 
PvdA én muziekliefbebber- verzorgt de muziek. 
Tussendoor veel live-interviews en de eerste 
reacties van de lokale politici op de uitkomsten. 



IJZANDVOORTSE 
COURANT 

Zondag 6 augustus wordt voor de zestiende maal de fameuze Masters 
of Formula 3 op Circuit Park Zandvoort verreden. Dit jaar met een 
nieuwe naamgever en sponsor. Afgelopen maandag werd in Muiden 
de naam openbaar gemaakt: de internationale energiemaatschappij 
SP sponsort het evenement met haar nieuwe generatie brandstof SP 
Ultimate, waarmee de Ultimate Masters of Formula 3 voor dit jaar een 
feit is. Het neemt hiermee het hoofdsponsorschap van Philip Morris 
(Marlboro) over. 

lijk voor een ieder is waar te 
nemen. Tevens wprdt de maat
schappij naamgever van' het 
rennerskwartier direct achter 
de pits: de Ultimate Paddock. 

Met de ondertekening van het 
contract tussen BP Nederla nd 
en de Exploitatie Circuit Park 
Zandvoort is een intensieve 
samenwerking tussen beide 
partijen gestart. Naast de 
Ultimate Masters of Formula 3 
heeft BP Nederland zich tevens 
verzekerd van een VIP-room op 
het circuit en diverse reclame
borden langs de baan, waarmee 
de aanwezigheid van BP met 

• haar product Ultimate, duide-

Circuitdirecteur Hans Ernst is 
verheugd over de samenwer
king met BP Nederland: "Met de 
publiciteit voorafgaand aan de 
Ultimate Masters ofFormula 3, 
komt het evenement onder de 

Ch!istijen Albers tankt bij BP jota; Chris Schotanus . 

aandacht van een breed en & 6 augustus naar Zandvoort 
groot publiek, waardoor beide te komen. Vanzelfsprekend zijn 
partijen er van uit gaan dat wij blij dat BP verder gaat dan 
vele toeschouwers een weg of enkel een naamgeverschap aan 
trein weten te vinden om op 5 een fantastisch evenement." 

·Chanel-Dior-Oakley-Prada 
Serengeti-Ray8an-Versace 

Fendi-Donna Karan 
Persol-8ikkembergs-Gucci 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 - 5712 466 

-==: 

DE MANNETJES' 

'We weten allemaal dat daar 
makkelijk de vlam in de pan 

kan slaan .. : . -

Superpolitics@g een groot suc(es 

"Laten we het vanavond gezel
lig houden", spraken de presen
tatoren de politici toe, nog voor 
de avond van start ging, "geen 
heftige discussies onderling en 
geen geschreeuw dus". D~ze 
avond was er tenslotte om <;Je 
jongeren enthóusiastte maken, 
niet om ze af te schrikken. De 
avond werd door burgemeester 
Van der Heijden geopend, die 
een enthousiaste openings
speech had voorbereid . 

Waarmaken? 
Zo goed als iedere politieke 
partij in Zandvoort heeft wel 

één of meerdere jongeren op 
hun groslijst staan. Deze stel
den zichzelf en hun partij voor 
om zich vervolgens te mengen 
in de, door de presentatoren 
geleidde, discussie. In deel1 van 
een reeks van 3 discussies ging 
het er almeteen heftig aan 
toe. De vrage.n va n de jongeren 
vlogen de panelleden om de 
oren. In het eerste halfuur ging 
het vooral over de standpun
ten van de partijen en de uit
spraken/beloftes op hun pos
ters en flyers . De algemene 
vraag was: "Kunnen jullie dat 
wel allemaal waarmaken?" 

Jongeren aan het woord 

Uitgaan 
Na een break van een halfuur 
werd het tweede discussie

. punt geopend waar jongeren 
toch wel erg benieuwd naar 
zijn, namelijk alles over het 
uitgaan in onze badplaàts. 
SI u iti ngstijden, geluidsoverlast, 
zwerfvuil en agressiviteit kwa-

. men aan bod. 

Jongerenraad 
Na de tweede pauze was het 
tijd voor de laatste aandachts-

Makelaars O.G. 

CENsEI Pil 
vanLINGEN 

Zie onze advertentie 
op pagina 6! 

Automobielen Zandvoort 

Max Planekstraat 48 · 023 - 5730519 

www.trade-ard.nl 

• Allinson met Walnoten € 0,95 de 
hele dag warm, vers uit de oven! 

• Knapperig wit stokbrood € 0,95 
• 4 Kaasstengels € 2,50 bereid 

met roomboter 
• Ovenvers Appel-noten taartje 

€ 5,95 vers gebakken! 

Raadhuisplein '14 . 
T. 023·573 64 61 - Zandvoort 

punten. "Is het niet iets om een 
jongerenraad op te zetten?" 
werd door iemand uitde zaal 
geopperd. Meteen knikken er 
een aantal van ja en ook alle 
partijen zijn het unaniem daar
mee eens. Er waren zelfs een 
paar aanwezigen, die. zich er 
persoonlijk voor in gaan zetten, 
werd beloofd door de politiek. 

~iscussieverbod . 
Met de vra'ag aan een aantal 
jongeren of ze iets wijzer va n 
deze avond waren geworden, 
werd over het algemeen een 
bevredigend antwoord gegeven. 
Maeike (21): "Op zich ben ik hier 
wijzer van geworden . Het is 
jammer dat het af en toe leek 
of de partijen het alleen maar 
met elkaar eens waren, maar ' 
dat komt door het discussie
verbod denk ik. 

Vervolg zie pag. 5 



FAMILIEBERICHTEN ai 

Dankbetuiging 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 
over- lijden van onze lieve mama en oma 

Jaantje van Malsen - Bol 

zeggen wij u langs deze weg onze 
welgemeende dank. 

Speciàal aan de medewerkers van de Branding. 

Uit aller naam: 
W.J. Paap-van Malsen 

"9~ Il' . 
lieve mensen 

~ J-angs deze weg wil ik iedereen -<hartelijk bedanken voor de bloemen, 

'Ä'kààrten, cadeaus en belangstelling , -. .~ 
di6tnijn lOOste verjaardag tot zo'n -- ~ . a feest hebben gemaakt. ., 
~ 

rvlevrouw H.W. van der Werff - Kramer 
~ . 

{ 
. J?; 

11K eme C>m·all 

en Van Beek 

Uitvaartcentra: 
Hoofddorp, 

Bornholm 54, 
Tel (023) 562 70 10 
(tevens kantoor) 

Nieuw-Vennep, 
Bosstraat 7, 

Tel: (023) 562 70 10 

Bennebroek, 
Rijksstraatweg 113, 
Tel: (023) 584 1682 

Info uur Ie donderdag van 
d.maand 10.00 ·12.00 uur 

in het uÎlllaartcentrum 
"De Cipres" te Nieuw·Vennep 

Meer informatie? 
Bel ons gerust. 

I~TV N-H 
I~AI)I O+TV N()O IW-H () LLAN I) 

RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de 
provincie Noord Holland. Radio Noord-Holland is 
bovendien de officiële rampenzender van de provincie. 
Frequentie: FM 87.9 (ether) of FM 93.3 (kab~I). 

Zie voor programmering: www.ffvnh.nl 

ft 

Retteketet voor onze Annet 
Al jaren in Uitgeest 

toch nooit écht 
weggeweest. 

En hier of daar, 
je bent nu wel mooi 

50 jaar!! 
Gefeliciteerd, 

ma, zussies 
en zwagers 

KERKDIENSTEN 

VRIJDAG 24 FEBRUARI 
Huis in de Duinen, He/man Heijermansweg 73 
10.00 uur voorganger onbekend 

ZONDAG 26 FEBRUARI 
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
Oecumenische viering 
10.00 uur ds. mr.J.w. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, ju/ianaweg 
10.00 uur dhr. J.M.Prins uit He.emstede 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.00 uur pastor D. Duijves 
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuweriken/aan /, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M.A Smalbrugge 
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparren/aan 9, Aerdenhout 
10.30 uur pastor IJ. Tuijn 

DINSDAG 28 FEBRUARI 
Huize Bodaan, Bramen/aan 2Bentve/d 
16.00 uur voorganger onbekend 

BURGERLIJKE STAND 

11 februari 2006 -17 februari 2006 

Geboren: 
Jayda Maryll, dochter van: Paap;Barry en: 
Christiaans, Monique. 

Ondertrouwd: 
Everts, Coenraad Gerardus Hermanus en: Weber, Karen. 
Middelbeek, Martijn en: van der Moot, Rose Michelle. 
Molenaar, Erik en: Minden, Iris Christine José. 
Ovadiah, Avi Mosheé en: Koene, Kelly 

Gehuwd: 
HolzhilUS, Gerardus Richard Alfred Maria en: 
Wongsabut, Kannika. 

Overleden: 
van Dam geb. Vossen, Klazina Elizabeth, oud 78 jaar. 
Klop, Willem oud 69 jaar. 

HUISARTSENPOST .... 

HUISARTSENPOST ZANDVOORT 

Be10900-0567 voor het raadplegen van een huisarts 
buiten de reguliere werktijden. 

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur. 
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur 

tot maandags 08.00 uur. 

Openingstijden 

WATERSTANDEN 

Gesponsord door: 

Club Nautique e 
Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 5707 

Februaril Hoog Laag Hoog Laag Hoog 
Maart water water water water water 

lM:)_ <!S:4S::1\1;1:0:Jl!4_.aIR 
VR 24 06.59 12. 20.19 

14.30 22.49 
15. De;:::: 5IIIJIII 
03.39 11.18 15.52 

0420 lî:Qs • • D 
05.01 12.48 17.21 

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

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09.30 -16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acq uisitie: 
Letty van den 
Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 - 434 297 83 
Email: letty@ 
za ndvoortseçou ra nt. n I 
advertenties@ 
zandvoortsecou rant.n I 

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

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

Opmaak: 
IR Design Zandvoort 

Druk: 
Boesenkoo/ Krantendruk Ril. 
Castricummerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 

Verspreiding: 
Verspreid Net B. V. '. 
Voor nabezorging bel vrijäag 
tussen 14.00 -18.00 uur 
023 - 5716105 of 
06 - 121361 36 

Uitgever: 
1I.0t. Zandvoort Press 

Oplage: 
9.250 exemplaren 

Internet 
wvvvv zandvoortsecourant nl 

Het gebruik van advertenties en/ofteksten uit deze uitgave is niet 

toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 
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Korte terugblik op 4 jaar college 

Aan de v()or:avond van een 
nieuw college, Slikken we 
even terug op zaken die de 
afgelopen vier jaill' del'evue 
hebben gepasseetd:,Aàn het 
woord is locoburgeme.ester 
Hans H.ogenc:toorr/idie een 
opsomming geeft van zaken 
die hij de afgelopen vier jaar 
heeft gerealisèerd~ 

Hogendoorn bekijkt alles met 
een goed Zandvoorts hart op 
de juiste plaats: "Ik vind 
Zandvoort de mooiste plaats 
om te wonen en geniet ieder 
jaar weer van alle evenem~n
ten die worden georganiseerd. 
Als ik dan zie hoe het centrum 
is geworden, ben ik blij dat ik 
ook een steentje heb kunnen 

. bijdragen. Ik vind dat de hele 
Zandvoortse bevolking de 
noodzaak moet onderkennen 
van de vernieuwingen waar 
we mee bezig zijn in bijvoor
beeld de Middenboulevard en 

Hans Hagendoorn 

het' Louis Davids Carré. Voor 
wat het Middenbciulevard 
gebied betreft moeten we 
samen met de bewoners.de 
toekomst in gaan vullen. We 
zullen in bijzondere gevallen 
appartementen moeten aan
kopen en de bewoners van 
eventueel te stopen woningen 
een nieuwe, gelijkwaardige 

Historie Circuit op 
Genoots·chapsavond 

D~ geschiedenis van het circuit 
staat vrijdag 10 maart centraal 
tijdens de Genootschapsavond 
in De Krocht. Rob Pete.rsen, 
speaker van Circuit Park Zand
voort, zal met Ankie Joustra 
vertellen over de bijzondere 
band tusseri het circuit en het 
dorp. Het programma wordt 
traditioneel besloten met een 
nieuwe aflevering van 'Zand
voort in de vorige eeuw'. Ook 
dit vierde deel is samengesteld 
door Cor Draijer. D~ ayond 
begint om 20 uur, de zaal is 
echter alom 19.15 uur geopend. 

Vanaf die tijd is er al een door
lopende diavoorstelling te zien 
over het Zandvoort van vmeger. 

Bibliotheek 
Wie n'il de ~enootschapsavond 
nog geen genoeg heeft van de 
historie van Zandvoort, kan 
dinsdag 14 maart om 14.30 Hur 
terecht in de bibliotheek aan 
.de Prinsesseweg waar onder 
het motto: 'Weet u wie en waar 
het is?' foto's met onbekende 
personen en straatbeelden uit 
het archief van het Genoot
schapte zien zullen zijn. 

CARTOON Hans van Pelt 

JONGERENDEBAT BIJ NEOF 

H 

woning moeten aanbieden •. 
Onze gasten, de toeristen dus, 
moeten bij slecht weer niet 
verveeld door het dorp lopen 
maar ook van activiteiten kun- . 
nen gebruikmaken. Als er dan 
meer verblijfstoeristen komen, 
kan de particulier ook weer een 
extra centje Jverdienen aan 
eventuele ka merverh u u r. Het 
mes snijdt dus (Jan twee kan
ten." 

Hogendoorn is trots dat hij 
deel heeft uitgemaakt van dit 
college en is van mening dat 
er veel en goed werk is verzet: 
"De entree ·van Zandvoort is 
mooier met de reconstructie 
van deZandvoortselaan en de 
noord bouJevard. De totale ver
nieuwing van het centrum, de 
upgrading van nieuw noord 
waar men onlangs een begin 
heeWgemaakt met de bouw 
van het multifunctionele wijk
centru'm, het sp0rtbeleid dat 
eindelijk kon worden gevormd 

door middel van de Sportnota, 
een nieuwe meerjaren over
eenkomst met Holland Casino, 
een volledig gerenoveerde 
Rotonde enz., zijn zaken die 
voor Zandvoort heel belangrijk 
zijn. Het zijn slechts een paar 
voorbeelden van vele:' 

Hij heeft nog wel een paar 
wensen voor de toekomst: "Ik 
zou graag e~n hernieuwde ,en 
energieke aanpak van de par
keerproblematiek willen zien, 
in goed overleg met de wijkco
mités en een analyse van het 
'bedrijventerrein in nieuw 
~oord om te kijken of gaar 
bedrijfswoningen kunnen wor
den toegestaan met als. uit
gangspunt wonen, niet om 
alles te verbieden!"Tot slot wil 
hij nog kwijt dat hij de verkie
zingen ingaat als wethouders
kandidaat voor het C[)A en het 
raadslidmaatschap niet ambi
eert: "Dat is roor jongeren in 
onze partij". 

Theo Hi~berspad geopen~ 

Mevrouw Hilbers·Tros onthulde het straatnaambord van haar man 

Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag het Theo 
Hilberspad officieel in gebruik gesteld. Zijn echtgenote, mevrouw 
W.J.P.S. Hilbers - Tros, onthulde om 16.30 uur het straatnaam
bord. Het pad is gelegen naast het gebouw van PlusPunt 
(voorheen AKZA) aan de Flemingstraat . . 

Voorafgaande aan de onthul
ling memoreerde burgemees
ter Van der Heijden de grote 
verdiensten van Theo Hilbers 
voor de Zandvoortse gemeen
schap. Van der Heijden noem7 
de Hilbers een bijzonder een 
veelzijdig mens, die zich op vele 
terreinen in heeft gezet en 
daarbij vele zaken voor elkaar 
kreeg. Hij noemde Hilbers 
onder andere de vormgever 
van de manier waarop wij 
nu Koninginnedag vieren. In 
haar dankwoord gaf mevrouw 

Hilbers aan het een eer te vin
den dat .het pad naar haar 
echtgenote is genoemd. Zij 
dankte iedereen die zich daar
voor had ingezet in het bijzon
der Volkert Bloemen die met 
het idee gekomen is. Ter afslui
ting van de plechtigheid zong 
het Zandvoorts Mannenkoor, 
waarvan Theo Hilbers vanaf de 
oprichting lid was, een tweetal 
liederen. De plechtigheid werd 
besloten met een korte samen
komst in de ontmoetingsruimte 
van PlusPunt! 

COLUMN 

MGoiof 

noet 
all'e'~ Ele 

hele werefd" kom bijeen. 
Oranje fans op de tribune, 
Vertederende beelden van 
prins en prinses(jes). 
Juichend arsof het hun eer 
betreft: Dat is ook zo natuur-
lijk. Je krijgt h gevoel. 
Vooral bij h en Yfln 
medaiHes.N 
tfjd voor TV, naar 

, deze topspo et eten 
wordt een makkéf!1ke hap. Dit 
keèr voor de beeid'buis. Met 
het bord op schóot,' Moet 
soms even kunnen, Als dan 
ons 'Timmértje' {l1a Wilsten) 
een gouden plak haalt kan de 
zondag niet meer stuk. Alleen 
die ~Iedi@gf! heb ik 
onflateu.let's akken 
gezien. Gert"il ' 
op bezoek bij: 
TV. hM volkomen k. Ook 
hij kraakte de pakken van ons 
natienaaI team af. Meesti31 
ben ik het hiet met hem 
eens. Maar deze teer wel. 
Met hun Zwarte-Pieten
benen IUken désçha~tsers in 
korte broekJe ft wart 
met oranJe. ,?' 
daartu5sérl g 
Nonchalant' Op 
plaatsen. Dat he emaal 
strak moet O.IÇ, Dat isVÓOT de 
stroomlijning en snel beid. En 
dan ook nog dat zwart€ drie
hoekje (of is het blauw?J op 
de plaats va n de edele delen. 
Hoe bedenk j~ het,lk hn er 
geen bewondering voor 
opbre,ngen. leedt 
flitsender af, " nel-
heid' China,Japaneo Canada 
hebben dat begrepe.n. Ook de 
USA ziet er strak uit in don
kerblauw. 
Bewondering heb ik voor 
deze schaatsers, stuk voor 
stuk. Maar de ontwerper van 
de pakken? Weg ermee. Deze 
manlvrouw mogen ze 'dele-
ten'. Mag het vier jaar 
SImpel gewoQ nje zijn? 
Oranje met wit. Past ook veel 
beter in de sfeer Van onze 
enthousiaste supporters. , 
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WEEK 06·2006 

• 24-2 SwingSteesjun a"vonddisco voor 21+, 
, DJ Mahasukh. Station' Haarlem, Perron 3a, 
~ 20.00 tot 01 .00 uur. www.~~ingsteesjuri.nl • 

, 

25-2 Kerkplein concert: Familieconcert , 
20.00 uur, Protestantse kerk, gratis toegankelijk . 
(na afloop collecte voor de restaurat ie van het 

. uniekeKnipscheer kerkorgel). "Oe Koning van 
AI-wat-je-ziet, een Zigeunersprookje", met o.a. 
Maarten Koningsberger verteller/zang. 

. 26-2 Jazz in Hotel E'splanada 
Adam Spoor kwartet. Gast: Ray Kaart, trompet. , 

/

; 5-3 Final6, , 
Circuit Park Zandvoort 

5-3 Jazz in Zandvoort: 
Johan Clement plays Oscar Peterson. Locatie: 
De Krocht. Aanvang 14-30 uur. Toegang € 10,-

26-2 .Jaziin Hotel Esplanada 
The Whiskers o.l.v~ Ger Dijkshoorn 

ZANDKORRELS Martha, gefelicitee~d 
met je verjaardag. Ik 

Behang- en schilders- wens j e nog veel geluk-
bedrijf Arnold Nijkamp kige jaren toe! Astrid 

Tel/Fax 571 31 72 -------------
Mobiel 06-54264259 Te huur: 
Voor al uw behang-, winkelruimte, 70 m2 

wit- en schilders" Gr. Krocht, bij AH. 
werkzaamheGlen Contract loopt tot 

------------- 15-02-2Q07 en kan ver-
Rozenobel Antiek vraagt lengd worden. Voor 

te koop: meubelen, info: 06~1331741'5 
oud speelgoed, kristal, -------------

porselein, Te koop: 
schilderij en, etc. goed gestabiliseerd 
Gasthuisplein 6, waterbed 180 x 200. 

Zandvoort. Tel. 5731787, Tegen ieder 
ook op zondag. aannemelij k bod. 

Dinsdag gesloten. Tel. 06-22208070 

Als Zandvoort je lief is . · · 

Ik ben Pim Kuijken en wil weer 
volop meedoen in de gemeente
raad om van Zandvoort iets moois 
te maken. Ik heb veel politieke 
en gemeentelijke ervaring en ben 
bestuurlijJ< actief in de ouderen
zorg en in de natuurwereld. . 
Integriteit in de politiek telt voor 
mijn zwaar en daar past flexi
biliteit bij en respect voor al 
diegenen die zich inzetten voor 
de publieke zaak . 

Ik wens dat Zandvoort er groen uitziet, een duidelijk 
sociaal gezicht heeft en een kwalitatief sterk bestuur. 
Ik wil dat graag waarmaken. 

Dus .•...... wees slim en kies Pim; 

• PVDA 
zandvoort@pvda.nl 

Ovale boeren grenen Nieuw in Zandvoort en 
tafel + 6 (2 grotere) omstreken: 

Rotan stoelen. Onderhoudsbedrijf 
Tafel van heel Rohde voor elke klus, 

klein tot erg groot groot of klein, 
te maken. bel mij: 023-54°3144 

Nieuwprijs was € 749,- of 06-38782747 
Vraagprijs nu : € 209,-. (i.b.v. KvK-nr.) 

Bel Termaqt: 5714540 -------------
------------- Te huur 

Aangeboden: in centrum van 
Houten kinderstoel, Zandvoort 

inklapbaar € 25,- etage boven een win-
Wipstoeltje: € 10,- kei : grote woonkamer 
Onderschuifbed met balkon, ' 

80X190 cm: € 40,- slaapkamer, keuken en 
Driewieler: € 20,- badkamer. 

Stepje:€15,-
\ 

€ 800,- p.mnd. exci. 

Tel.'5715239 tel 06 53 250 629 
• _____________________________________________________ _________ J _________ __ _____ _ ~ 

I 

ZANDKORRELS INVULBON ': 
PARTICULIERE 
ZANÓKORRELS 5 EURO 
Een pa rt iculiere zandkorrel wordt geplaatst 

.onder de volgende voorwaarden: 
Geen onroerend goed of auto's 
Geen goederen ~et een waarde boven 
de€ 500,-
Geen personeels- of zaken advertenties 

ZAKELIJKE 
ZANDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertent ie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden \l()or schade 
va n we lke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onju ist 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigercr--

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

TEVENS DOOR u IN TE VULLEN: 

I 
I 

I 
Uw naam ·. ·· .1 

(Bedrijfsnaa m) ......... : . 

Telefoon ....... . ....... '.' 

I 
I 
I 
I 

eNG Groep 

Samenwerken aan rendement 

www.cng-groep.nl 

.. û::-. 

m S I ~!~:,::=!::. 
a~d~~tnM 

.i H~ 
i KOl1O~9 
j m100Hailtlem 

. T on.521 I"''' 
; elfl~uep.rl 

·1 ............ """""3 
1'83~f.ms:leNeen 

T 0206403066 
E~.ti 

I(apsalon 
Henk van der Feer 

i~ vanaf heden 
weer de gehele week geopend 

Bel 5713874 
voor het maken van een afspraak 

Diaconiehuisstraat 24 

:Het is jammer áat net ars vij varif:Je 
verRiez{neen zovee( yofitieRe . 

yartijen weer van q.({ès velóven ! 
'Er is maar een yartij áie consequent 

is gevCek.eri., welke is ·áat ? 
Ondér áe goeáe inzenáers waráen 

4 fCessen goeáe wijn verCoot ! 
O'PZ y/ a :Hogeweg 19, 2042 (j'D 



, Verontwaarcliging over 
bomen kappen in Bentveld! 

" Ik hoorde maandagochtend 
zagen en zag dat er achter mijn 
huis aan twee van de vijf bomen 
gewerkt werd, Ik ben naar bui
ten gegaan en zag tot mijn 
schrik, dat men bezig was de 
bomen, die in de zomermaan
den de nodige bescherming 
geven aan mijn tuin, te verwij
deren, Ik heb de mensen nog 
gevraagd om te wachten, zodat 
ik de gemeente kon vragen 
waarom de bomen verwijderd 
moesten worden, Dat was niet 
meer mogelijk en voor ik con
tact had met de gemeentelijke 
afdeling Reiniging en Groen had, 
waren de twee bomen al ge
sneuveld", zegt KittyWarnawa, 

Haar verhaal wordt bevestigd 
door Leo Barnhoorn die consta
teerde dat achter zijn pand 
'zelfs een aantal bomen was 
gekapt die hij jaren geleden 
ooit zelf gepland had en naar 
zijn mening op zijn erf stonden. 
"Ik heb direct contact gezocht 
met de verantwoordelijke amb
tenaar bij de gemeente. Die is 
in de loop van de dag naar 
Bentveld gekomen, waar ik 
hem helaas misgelopen ben", 
zegt Barnhoorn, die aangeeft 

v~n de uitvoerders van de werk
zaamheden te hebben begre
pen dat zo grondig is gewerkt, 
zodat er dan in de toekomst 
minder van deze werkzaamhe
den uitgevoerd zouden hoeven 
worden. Volgens Barnhoorn 
een reden waar hij en zijn 
medebewoners geen begrip 
voor hebben. Verbaasd zijn de 
bewoners ook dat zij niet op de 
hoogte zijn gesteld van het 
kappen van de bomen. Daar
naast vraagt men ziçh af of en 
door wie er een kapvergunning 
is afgegeven .. 

Snoeien 
Navraag bij de gemeentelijke 
afdeling voorlichting, leert 
dat er vo lgens de afdeling 
Reiniging en Groen geen 
bomen gekapt zijn, maar uit
sluitend snoeiwerkzaamheden 
gedaan zijn. De verklaring van 
de gemeente is echter strijdig 
met wat de bewoners van de 
ZandvÇlorts~laan verklaren. 
Gemeentevoorlichter Ton va n 
Heemst stelt dat als de béwo
ners klachten hebben, zij zich 
tot de gemeente kunnen wen
den waarna hun griefen onder
zocht zullen worden: 

Vervolg Superpolitics@g 
Gelukkig werden de verschil
len mij wel weer duidelijk na 
het lezen van de krant, waarin 
ze iedere week op een onder-
werp ingaan." . 

Vervolg? 
Tot in de vroege uurtjes werd 
er die avond zelfs in de disco
theken nog gesproken over 

Superpolities in Café NeufJerry 
Kramer, medeorganisator van 
de avond, kijkt terug op een 
zeer geslaagde discussieavond: 
"Dit was nog maar de eerste! 
Hopelijk is het haalbaar er nog 
een te organiseren ..... dat zou 
geweldig zijn." Over een even
tuele volgende avond houden 
we u op de hoogte. 
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Verzoekje 
We blijven nog even op het 
plein, want wat niet meer 
terug komt zijn de$f'ietsen 
rekkeL qLe voorq Cjtie 
op het Raadhuispf nden. 
In een persoonlijk gesprek 
met projectwethouder Hans 
Hagendoorn kreeg ik te horen 
dat de~é n iet me~r ,lJe$pr~atst 
xu lIen worden. Het geeft geen 
cachet aan het plein I Of het 
nu z,dn mooi gezicht is? Alle 
fietsen staan kriskras op het 
pleit) arkeerd. Trouwens, ik 
b ijn dure flets het 
fj ..... n rek wan'tvoor ie 
h ishij gestolen. E,n om 
mijn pets bij het busstation te 
zetteii'is ook geen optie; daar 

de week één grote 
va ottJil<lse fh 



Makelaars O.G . 

• CENSE I .. I 
van LINGEN 

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T023-5715715 WWW.CVL.NU 

~ @ 
NVM virtual tour 

ME~ERTROE~T~RAAT4l ZANDVOORT 

• Goed onderhouden verrassend ruime, vrijstaande villa 
met verwarmd zwembad en 2 sepa'rate garages 

• Prachtig' aangelegde tuin met diverse terrassen 
• Gelegen op een riant perceel van 1169 m' 
• Door de royale opzet en een 2' entree is het mogelijk 

om praktijk of kantoor aan huis te houden. . 
• Woonopperylakte ca. 290 m' 

Vraagprijs: € 9JO.000,-

POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT 

• Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in 
één van de rustigste straatjes van het centrum 

• Woonkamer met originele balken plafond en 
roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken 

• Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen 
• De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst 
• Woonopp. ca. 34 m', perceelopp. 56 m' 

Vraagprijs: € 199.500,-

GARAGEBOXEN TE HUUR 

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort 
Voor meer informne kunt u conbId opnemen met 

Johlln vlln Strien 023-57 J1 880 

Makelaars O.G. 

CENSE I Pi l 
van LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5715715 

LOUIS DAVIDSSTRAAT 11 BOVEN ZANDVOORT 

• Midden in het centrum gelegen, in 2003 geheel 
verbouwde 3·kamer bovenwoning 

• lichte woonkamer, luxe woonkeuken, zonnig dakterras, 
2 slaapkamers en moderne badkamer 

• De woning is verrassend ruim eri zo te betrekken! 
• Hoge plafonds (3.30 m) en originele paneeldeuren 
• Woonoppervlakte ca. 95 m' 

Vraagprijs: € ~59.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT 

• Op de 10' (hoogste) verdieping gelegen 
2·kamer appartement, woonoppervlak ca. 50 m' 

• Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee 
• lichte woonkamer met balkon, open keuken, 

slaapkamer en badkamer met douche en toilet 
• Het appartement is goed onderhouden en beschikt over 

een lift en een afgesloten parkeerterrein. 

Vraagprijs: € 159.000,-

DE HYPOT"EEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT 

De Hypotheekshop 
Kostverlorenstraat 100 
2042 PK Zandvoort 

Telefoon: (023) 573 59 87 

.. . ~ ... , . . .. .. 

DE . : 
HYPOTHEEK 
SHOP • 

BOULEVARD BARNAART 14 ZANDVOORT 

• Uniek vrijstaand wO~lOhuis aan de boulevard gelegen 
• Met zonneterrassen op het zuiden en westen 
• Parkeren op eigen terrein 
• Woonoppervlakte ca. 215 m' 
• Geheel v.v. geluidsisolerende dubbele beglazing 
• Fantastisch zeezicht! 
• Tevens zeer geschikt als horeca object 

Vraagprijs: € 524.500,-

SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT 

• Moderne, goed onderhouden 4·kamer maisonnette 
• Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats 
• Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers, 

badkamer met ligbad en separate douche 
• Alle wanden en plafonds zijn gestuukt 
• Op loopafstand van station, centrum en strand 
• Woonoppervlakte ca. 115 m' 

Vraagprijs: € 274.500,-

UW WONING OP FUNDA ??? 

~ Cense St van Lingen 

uw plaatselijke specialist 
met landelijke bereikbaarheid 

via funda.nl 

Makelaars O.G. 

CENSE I Pi l 
van LINGEN 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel 
Telefoon: (023) 5 715 715 



VVO Lijsttrekker ~oor 
raadsleden de rug toegekeerd 
VVD lijsttrekker W. Tates is eergisteren, aan het einde van de 
laatste raadsvergadering van deze zittingsperiode, door het 
.merendeel van de raadsleden de rug toegekeerd. Tates mocht 
een, van tevoren aang~vraagde, interpellatie (een vraag aan 
een bestuurder om inlichtingen, red.) houden over een gebeur
tenis die zich tijdens het politieke debat dat georganiseerd werd 
door het Ondernemers Platform Zandvoort, heeft voorgedaan. 

Tijdens dit debat, waar de 
meeste lijsttrekkers van de 
politieke partijen aan deelna
men, . werd er vanuit het 
publiek een opmerkingen 
gemaakt door iemand die later 
een ambtenaar op contractba
sis bleek te zijn. Zij maakte een 
aantal opmerkingen, die vol 
gens Tates niet gedaan moch
ten worden gezien haar status 
als ambtenaar. Hij zag dit als 
ondersteuning van de CDA 
lijsttrekker Hans Hogendoorn 
die op dit moment nog steeds 
wethouder van ondermeer 
Economische Zaken en Toerisme 
is. Hij vroeg zich zelfs af of de 
dame in kwestie niet door de 
wethouder was geïnstrueerd 
om haar opmerkingen te maken. 

Tóen hij aan het einde van de 
reguliere agendapunten het 
woord kreeg van de voorzitter 
om zijn interpellatieverzoek 
voor te lezen, stapte CDA'erYpe 
Brune demonstratief op en 
verliet de vergaderzaal met de 
mededeling dat het nu meer 
dan genoeg was en dat hij 
Tates niet wenste aan te 

. horen. Met dit gedrag stelde 
hij een voorbeeld voor meer
derheid van de raad . 

Tates verweet Hogendoorn dat 
hij de medewerkers van de 
gemeente gebruikte voor zijn 
eigen gewin en vond dat het 
college hier paal en perk aan 
dient te stellen. Toen hij na het 
voorlezen van zijn vragen geen 
gehoor bij de meeste raadsle
den kreeg en hij in tweede ter
mijn verder wilde gaan, verlie
ten nog eens acht raadsleden 
demonstratief de raadszaal. 
Slechts de hele fractie van OPZ, 
die de gehele vergadering de . 
VVD al steunde, en twee leden 
van de fractie van GBZ (fractie
voorzitter Joke Draijer en Cor 
van Koningsbruggen) bleven 
op hun plaatsen zitten. 

Het antwoord van het college 
aan Tates was duidelijk. De 
burgemeester zei dat één van 
de vragen van Tates aangaf dat 
er nu meer op de man 
gespéeld werd en wenste zijn 
locoburgemeester niet af te 
vallen. Hogendoorn gaf in zijn 
antwoord aan misnoegt te zijn 
over de handelswijze van Tates 
de afgelopen vier jaar, waarin 
hij, naar zijn mening, niet 
inhoudelijk inging op za'ken 
maar op de persoon heeft 
gespeeld. 

Geweldige opbrengst bingoavond 
De evenement~ncommissie van de St. Agatha Parochie ziet 
terug op een zeer geslaagde jaarlijkse bingoavond op 17 februa
ri jl. De avond werd door 110 mensen bezocht en mede dankzij 

, de gulle 'gaven van zowel bedrijven als particulieren waren er 
weer vele prijzen te verdelen. 

De opbrengst van € 4000,

wordt verdeeld over twee goede 
doelen. De ene helft van de 
opbrengst gaat naar Jeroen 
Bluijs. Hij is werkzaam in 
Uganda en via een brief vraagt 
hij om schoolgeld voor een 
groepje kinderen dat graag ver-' 
der wilt studeren. Tevens is daar 
ook geld nodig voor'mensen die 
voor noodsituaties naar het zie
kenhuis moeten. Het andere 
gedeelte van het geld gaat naar 
de Stichting "Hart voor Polen". Zij 
laten elk jaar ca. 22 kansarme kin
deren uit de sterk vervuilde, 

Poolse stad Chorzow naar 
Haarlem en Zandvoort komen, 
om drie weken een onbezorgde 
vakantie door te brengen bijeen 
Nederlands gastgezin. De bij 
drage zal onder meer gegeven 
worden aan de reis- kosten en 
de paspoorten. 

De evenementencommissie wil 
iedereen heel hartelijk bedan
ken, want zonder de gulle gaven 
en het grote bezoekersaantal 
zou het fantastische bedragwat 

.Qpgehaald is onmogelijk ~ ijn 

geweest. 
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POLITIEK ~ 

In aanloop naar 7 maart 
Uiteindelijk is deze reeks van vragen aan de politieke partijen die meedoen aan de 

komende gemeenteraadsverkiezingen aan het einde gekomen. Uiteraard is een ieder 
. benieuwd wat de einduitslag zal zijn. Wij probeer.den dan ook de partijen vooruit te 
laten kijken en te laten voorspellen hoeveel zeteJs zij zullen gaan krijgen en hoe het 

komende college van B&W eruit zal gaan zien. Hier treft u de antwoorden aan. 

In principe staat voor de VVD 
samenwerking met alle andere 
partijen open. De gespreks
partners moeten echter wel 
bereid zijn om zelf ook in de 
gemeenteraad zitting te 
nemen. Dat ligt metde lijst
trekker van het CDA, die alleen 
wethouder en geen raadslid 
wil worden, nogal lastig, 
omdat de VVD vindt dat een 
wethouder in principe maar 
twee periodes mag aanblijven. 
Als wij uw vraag 'hoe het col
lege er u it gaat zien' konden 
beantwoorden, dan zouden er 
geen verkiezingen nodig zijn. 

Hoeveel zetels wij verwachten? 
17! ,Soms worden vragen 
gesteld waar het antwoord 
niet op te geven is, zo ook deze 
vraag. Natuurlijk wil GBZ 
evenveel, maar liever nog 
meer, zetels ,beha len da n de 
huidige vier. Niets is moeilijker 

.voorspelbaar dan een verkie-
zingsuitslag, laat staan de 
samenstelling van een te vor
men college. GBZ kijkt graag 
naar de toekomst, niet door 
koffiedik kijken, maar door het 
ontwikkelen van een reëre visie 
in samenwerking met alle 
inwoners van Zandvoort. De 
kiezers van Zandvoort bepalen 
de uitslag van de verkiezingen, 
daarmee bepalen zij tevens de 
toekomst van Zandvoort. GBZ 
bouwt aan de toekomst van 
Zandvoort, bouwt u mee? 

HetCDA Zandvoort doet niet 
aan kansberekeningen. We 
hopen met een goede mix van 
kandidaten, nieuwe en ervaren 
mensen, een positieve uitstra
ling te hebben en daarmee 
zoveel mogelijk stemmen te 
krijgen. Het CDA Zandvoort is 
vanaf het begin duidelijk 

geweest voor wat betreft de 
wethouderskandidaat, Hans 
Hogendoorn is de juiste wet
houder voor het CDA. Het CDA 
Zandvoort gaat vOQr een colle
ge met kwaliteit en met een 
positieve uitstraling. 

&QPZ! 
Uitslagen van verkiezingen zijn 
onvoorspelbaar omdat de 
meeste mensen terecht geen 
vertrouwen meer hebben in de 
politiek en dus niet meer geïn
teresseerd zijn . Aan een gokje 
nemen met uw belangen 
wagen wij ons dan ook niet, 
maar mocht u op grond van 
uw ervaringen met OPZ in de 
afgelopen vier jaar toch uw 
steun willen verlenen aan onze 
seriellze aanpak, dan staan wij 
er klaar voor. Met goede en 
bekende ka nd idaten en een 
verkiezingsprogramma, dat is 
gericht op het welzijn van de 
samenleving van Zandvoort . 
Aan u de keuze! 

• PVDA 
De Partij'van de Arbeid ver
wacht weer minimaal drie 
zetels te verwerven in de nieu- . 
we gemeenteraad. Hoe het 
komende college eruit zal zien 
is vooraleerst aan de kiezer. Het 
is duidelijk dat de PvdA klaar 

staat om onderdeel uit te 
maken van het college,gezien 
onze inbreng de afgelopen vier 
jaar. De PvdA legt de lat hoog 
als het gaat om kwaliteit . Dat 
is een eerste vereiste om een 
serieuze gesprekspartner te 
zijn. Een ander belangrijk facet 
is de chemie tussen mensen. 
Als men elkaar goed verstaat 
zijn bijna alle problemen 
oplosbaar. Men moet daar dan 
ook voor openstaan. Voor het 
welSlagen van een nieuw col
lege is dat van uitermate groot 
belang. Als het bovenstaande ' 
ook èloor de andere partijen 
wordt ondersch reven, gaat 
Zandvoort bestuurlijk een 
boeiende en uitdagende peri 
ode tegemoet. 

SP. 
Wij gaan voor de 16 
zetels ... maar nu serieus. De SP 
staat voor een gezellig, veilig 
en sociaal Zandvoort waar een 
ieder zich thuis voelt. Wij heb
ben niet de pretentie dit alleen 
te kunnen maar willen dit 
samen met de Zandvoorters 
bereiken. Op 7 maart zullen we 
weten hoeveel mensen ons 
ondersteunen. Een eventuele 
coalitievorming is pas na de 
verkiezingen in te vullen. Wij 
zijn er klaar voor om de verant
woording te nemen. 

GROEN _hw\tKS 
HOEVEEL ZETELS WIJ VERWACHTEN? 



Bouw mee aan de 
toekomst van Zandvoort. 

G B Z 

Zonder toerisme zullen alle openbare voorzieningen op den duur verdwijnen 

• Alle jongeren zullen wegtrekken omdat er in Zandvoort geen werk te vinden is . 

• GBZ wil het toerisme bevorderen en zo de toekomst van Zandvoort zeker stellen 

./ 

_ Meer weten? www.gbz.nu 
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort 

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete programma 



Waar had ik de achternaam eerder gehoord? Geen idee. 
Ook toen ik kennis maakte met degené die geïnterviewd zou 
worden nog niet. Pas later viel het muntje, hij is de broer van 
Sanne Mans die verleden jaar in deze rubriek heeft gestaan. 
Nieuwsgierig vraag ik me af of er overeenkomsten zijn 
tussen broer en zus. Maak kennis met Jurjen Mans, hij is op 
19 augustus 1991 geboren en woont met zijn twee broers, 
zuster Sanne, zijn ouders plus hond aan de rand van oud en 

nieuw Noord. 

Jurjen Mans 

School 
De basisschool van Jurjen was 
de Nicolaas'school in Noord. 
Zijn vervolgstudie is b'ij het ECL 
in Haa~lem, en hij zit in de 
derde jaar HAVO. Nog twee 
jaar te gaan en dan rond hij 

toneel lessen gaf. Dat was 
best leuk maar na een poosje 
was 'Jurjen de groep qua 
leeftijd ontgroeid. Na twee 
jaar z.onder toneel werd 
Jurjen gevraagd door Nelleke 
Koningsveld, regisseuse van 

Illk vermaak me prima in Zandvoort, 
ook in de winter" 

zijn studie af. Weet Jurjen al 
wat hij dan gaat doen? Hij 
weet het nog niet helemaal, 
eerst wil Jurjen een oriëntatie 
jaar bij de landmacht gaan 
doen en dan het lièfst bij de 
mariniers. Maar ... iets in 'de' 
richting van toneel lijkt hem 
ook weLwat. Op school heeft 
hij zijn profiel voor de laatste 
twee jaar al gekozen en dat is 
Cultuur en Maatschappij . 
geworde.n. Wiskunde behoort 
niet tot zijn favoriete vak of 
zoals Jurjen het zegt "een rot 
vak", daarentegen vindt hij 
geschiedenis interessant. 

Hobby 
Jurjen is gek van toneelspelen 
(vandaar zijn keuze C en M 
op school). De eerste kennis- . 
making was, vijf jaar geled~ 
bij AKZA waar Joke de J~ng 

de jeugdafd~ling toneel
vereniging Wim Hildering. 
Jurjen is daar . één van de 
jongste van de groep en het 
bevalt hem prima. De toneel
groep bestaat uit 10 meisjes en 
3jongens. Er is een grote vraag 
naar jongens want het is 
natuurlijk moeilijk om VOOf 
deze groepssamensteiling 
een leuk toneelstuk te vinden. 
Dus jongens die 'dit lezen 
zijn bij dezen uitgenodigd. 
Momenteel isJurjen hard aan 
het r~peteren voor de nieuwe 
uitvoering in april en het is de 
eerste keer dat hij in de Krocht 
op de planken staat. Hij heeft 
een leuke rol en hij vertelt in 
het kort het verhaal. Het is een 
Engelse triller en ik ga zeker 
kijken. Naast toneel is Jurjen 
een fervente voetballer bij SVZ 
Cl en hij tr'ainttwee keer in de 

/ 

k en er is elke zaterdag een 
wedstrijd. Hij is een fan van 
Ajax en dat leidt tot vele 
discussies in de klas wanneer 
er een wedstrijd plaats vindt 
tussen Ajax en Feyenoord. Na 
schooltijd is Jurjen op de 
voetbalveldjes te vinden in de 
wijk oud Noord. 

Interesse 
.J.urjen.mist helemaal niets in 
Zandvoort en hij vermaakt zich 
prima: Met de hond wandelen, 
voetballen, toneelspelen en 
een kop thee drinken na zijn 
fietstocht van school naar huis, 
wat wil een mens nog meer? 
Vroeger ging hij wel eens naar 
de disco.van AKZA maar dat 
trekt hem niet meer en zoals 
hij het zelf grappig zegt: "ik ben 

. te klein voor tafellaken en te 
groot voor servet. Trouwens 
muziek trekt me niet zo." Kijk 
en daar zit het verschil tussen ' 
broer en zus want voor Sanne 
iS' muziek haar ziel en zaligheid 
en voor Jurjen niet. Toch is er 
een overeenkomst tussen de 
twee, want. in het interview 
van Sanne staat dat zij ook 
toneel heeft gespeeld bij Wim 
Hildering. Verder is Jurjen 
gewoon Jurjen, iemand die zich 
in Zandvoort happy voelt en 
dat is ook eens prettig om te 
horen. 
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Classic Concerts 'organiseert 
' - concert voor jong en oud 
In het kader van de Kerk
pieinconcerten, presenteert 
Stichting -Oe Luie Vrouw: 
DE KONING van al-wat-je
zie~, een zigeunersprookje. 

DE KONING van al -wat-je-ziet . 
is een muziektheaterproductie 
waarin het verhaal V;:ln Iemand 
wordt verteld. Jemand trekt 
door de wereld. Hij heeft geen 
beroep, geen bagage en gaat 
daar naartoe waar de zon 
schijnt. Hij heeft zelfs geen 
naam. De volwassenen bekij
ken hem met wantrouwen: 
iemand die niet werkt die zal 
wel ste.len hoor je ze denken. 
Maar de kinderen kennen hem 
en vertrouwen hem. Hij vertelt 
de kinderen verhalen of zingt 
een lied voor wie het maar wil 
horen. Zo vertelt h ij het verhaa I 
van DE KONING van al-wat-je
ziet en de lelijke deugniet. 

De koning kan niet leren, zelfs 
de geleer~ste professor kan 
hem geen kennis bijbrengen. 
Hij is doodongelukkig tot op 
een dag de Lelijke Nietsnut 
langs komt. En die laat hem . 
zien dat er meer manieren van 
'wijs zijn' bestaan dan aHeen te 
kunnen rekenen.' 

de lente krijgt hij weer de zwerf
kriebels en gaat op pad. De 
vrouw zegt: "Het geeft niet,je 
hebt mensen die gelukkig zijn 
als ze blijven en je hebt .mensen 
die gelukkig zijn als ze weg
gaan. Maar om terug te komen, 
moet je eerst weggaan .... :" 

Bariton Maarten Koningsberger 
leidt ons als een ware trou
badour langs dit mooie poëti
sche zigeunersprookje. Konings
berger treedt deels zingend op 
.samen met het ensemble, dan 
weer yertellend waarbij hij 
ondersteund vyordt door vuri
ge, melancholische en zoete 
klanken. Hierdoor ontstaat een 
ware versmelding van verhaal 

. en muziek. Marjolein Bakker 
tom poneerde de beeldende en 
krachtige muziek. . 
Deze wordt op i ngen ieuze wijze . 
afgewisseld met een aantal 
delen uit Schuberts 'Winterreise' 
in de Nederlandse vertaling 
van Jan Rot. 

Een speciale voorstelling voor 
iedereen vanaf 6 jaar! 

Zaterdag 25 februari, Protes- . 
tantse kerk, Kerkplein,Zandvoort. 
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Entree gratis. Na 

Op zijn zwerftocht ontmoet het éoncert is er een collecte 
lemandeentolrondevrouwHet . voor de restauratie van het 
is liefde op het eerste gezicht. In bekende Knipscheerorgel. 

w ,. 7'maa.rt, 
Jifgaat )tdch w 

.:. ook stemm;eiD.'~ 
·cZANDVOORTSE 

QUR.,\NT 

Mariaschool springt voor 
• . • Clihic]ówns ., 

n 



PLUSPUNT ZANDVOORT 
Locatie Noord . 
Flemingstraat 180 
2041 VP Zandvoort 
Tel: 023 571 7113 

www.aktiviteitencentrum.nl 
info@aktiviteitencentrum.nt 

Locatie Centrum 
Willemstraat 20 
2042VB Zandvoort · 
Tel: 0235717373 

www.welzijn-ouderen-zvt.nl 
info@welzijn-ouderen-zvt.nl 

Cursussen 

Animaties maken voor kinderen 
Zit u zoç>n of dochter.in groep 6, dàn is deze 
computercursus, het maken van bewegende 
beelden iets voor hun. Ze leren plaatjes teke
nen en ze laten b~wegen, foto's scannen en 
nog veel meer! Aan het einde van de cursus 
kunnen zelf bewegende animaties maken éri 
deze gebruiken bij het maken een website 9f 
ze versturen via een mailtje. Ook krijgen ze . 
natuurlijk een officieel diploma en dat is weer 
handig voor lat~r. • 
Animaties maken op de computer begint op 
woensdag 8 maart va'h, 13-45 tot 15.15 en duurt 
6 weken Jang. Voor 6 lessen van anderhalf 
uur betaalt u bij ons 57 euro. 

WonenPIus 
zorgéJoos wonen in;i:iandvoort. Wist u dat 
Won~nPlus onderdeel is van PlusPunt? 
Wij ziJl) er voor iedereen met een handicap 
of Chronischè ziekte en de 55+ ers van 
Zq 

js Zandy,oort je lief is · · · 
A POLITIEKE 

MARKT 
ZANDVOORT 

Datum: zaterdag 25 februari 2006 

Plaats: Gemeenschapshuis, 

Louis Davidsstraat 17 

zandvoort@pvda.nl 

...... 
Wij zijn vanaf 24 februari 

weer geopend! 
Eetcafé Boomerang 

Passage 46-48 • 204~ KV Zandvoort 
www.eetcafe-boomerang.nl • Tel.: 023-57' 92 '3 

H. WfLLEMSE 
ELEKTROTECHNIEK 

• Elektrotechnische werkzáamheden 
llII Beveiligingsinstallaties 
• Brandmeldinstallaties 

Camera-bewakingssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw 1!edrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

Filmprogramma 
23 februari t/m 01 maart 

Dagelijks 
1'3.30 

PLOP 

Dagelijks 
15:30 

lli'iim!Jl 
'De Leeuw, ie 'Heks. 

en de X(eerkast 

Do. t/m Di. 
19.00 

Humor 
Hasll 

A FILM BY SAM MENDES 

ARHEAD 
Jake Gyllenhaal, 

Jamie Fox 

Woensdag 
19.30 

Le Temps . 
Qui Reste 



. Door Lienke Brugman 

Dierenspeciaalzaak Dobey, 
alles in huis voor het dier 

eren Dobey, gelegen 
heeft overgenomen, "vroeger ' was hier 
gevestigd en Hans Jansen zat met een dierenwinkel in 
de Diaconiehuisstraat (de oude bakkerij vim Keur, red.). 
Toen hielp ik al in de dierenwinkel als het nodig was." 

geven. Ook kinderen wippen 
regelmatig naar binnen om 
de dieren te aaien. Naast de 
winkel regelt Eugenie zelf haar 
administratie, met een nieuw 
op te zetten automatisch sca n-

. systeem hoopt ze dat het af
rekenen in de toekomst wat 
sneller en makkelijker zal gaan. 
"Ik moet het alleen allemaal 
nog invoeren in mijn systeem, 
een heidens werk", bekent ze. 
Ondanks hulp van partner Ben, 
vaste kracht Barry en een sta
giaire zou ze er best nog een 
goede kracht bij willen hebben. 
"Iemand die er verstand van 
heeft en bereid is om alles aan 
te pakken, lijkt me heerlijk", 
peinst ze hardop. Het bekende 
zegeltjessysteem wil Eugenie 
zo lang mogelijk handhaven, 
thuisbezorgen wordt gedaan 
bij grotere bestellingen en als 
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het nodig iS,zoals voor oucjeren 
of mensen met een handicap. 
Want klantVriendelijkheid staat 
bij Dobey hoog op de lijst. 

Eén van de wensen die ze bin
nen enkelejaren wil realiseren 
is een eigen hoekje om honden 
te trimmen. Maar dan moet 
eerst de kelder verbouwd en 
voldoende droog worden ge
maakt voor opslag van goede-

ren. Dan pas kan ze ruimte 
maken voor dat idee. Leuke 
plannen van zeker de aller
j óngste ondernemer op de 
Grote Krocht 2S. 

Dé dierenspeciaalzaak Dobey. 
Tel: 023-5719345. 
Dagelijks geopend van 9.00 
uur tot 18.00 uur. Zaterdag tot 
1].00 uur. Maandagochtend en 
zondag gesloten. 

Eugenie van Soest en Ben de,Jong en de hond Faith 

Haar hele leven is Van Soest al 
met dieren bezig geweest. Na 
een hippische opleiding, die ze 
in Deurne volgde, kwam ze 
terecht bij manege Rückert 
waar ze met veel plezier paarden 
verzorgde. "AI snel bleek echter 
datik liever dieren verzórgde 
da'n dat ik les gaf Dus ging ik 
een opleiding als dierverzorger 
volgen waarbij ik stage liep bij 
dierenarts Dekker: 16 uur dier
verzorging en de overige uren 
bij Hans Jansen die ondertus
sen verhuist was naar een die
renspeciaalzaak op de Grote 
Krocht, dat bleek een goede 
combinatie." 

Na een heel drukke periode 
van schilderen, witten, oprui
men en organiseren heeft 
Eugenie van de dierenwinkel 
gemaakt wat het nu is; een 
modern bedrijf met een ruime 
sortering aan dierbenodigdhe
den. Grappig detail is, dat veel 
toeristen,vooral Duitsers, bij 
Dobey inkopen ko'men doen. 
"In Duitsland heb je geen die
renwinkels, allE;en maar gigan
tische warenhuizen die slecht 
zijn gesorteerd. Mensen laden 
hier hun auto vol met allerlei 
artikelen van anti-vlooienmid
delen, speeltjes en halsbanden 
tot pakketten dierenvoer", lacht 
Eugenie, "iemand had in één ' 
dag ruim een uur gereden om 
hier zijn spullen te kopen. Ook 
uit het Centerparc krijg ik klan
ten die hier spullen (ook voor 
'de hengelsport) komen halen." 

Onverwacht leuk optreden in Circus Zandvoort 
Nog steeds thuis wonend be
haalde duizendpoot Eugenie 
in de avonduren ook nog maar 
ellen haar middenstandsdiplo
ma. "Ik wilde dolgraag een eigen 
zaak beginnen maar de moge
lijkheden ontbraken en een 
goede locatie was niet te vin
den ofte duur. Met mijn werk 
op een administratiekantoor 
kon ik een goede boterham 
verdienen en dat werk was 
beter te combineren met de 
schooltijden van mijn twee 
dochters die zich ondertussen 
hadden aangediend. Met hulp 
van mijn moeder paste het 
allemaal prima in elkaar." 

Door een autoongeluk werd 
Eugenie gedwongen 3 maan
de,n thuis te zitten. Ze besloot 
dat kantoorwerk toch niet dat
gene was wat ze eigenlijk 
wilde. "Via mijn zwager hoor
de ik dat ze bij Dobey een fran
chise-medewerker zochten. Je 
bent dan wel 'een zelfstandig 
bedrijf maar je kunt centraal 
inkopen. Na veel praten, den
ken en rekenen besloot ik de 
stap te wagen", gaat ze verder. 

Het afwisselende werk spreekt 
Eugenie erg aan. De combinatie 
met de kinderen is, dankzij de 
hulp van ouders en schoonou
ders, goed te doen. Trouwens, 
de twee dochters, AIIisson en 
Jennifer zijn regelmatig in de 
winkel te vinden. "Ze zijn liever 
hier dan op school", grinnikt 
Eugenie,"de één wil trouwens 
dierenarts worden, de ander de 
winkel overnemen, dat zit dus 

. wel goed. Het duurt alleen nog 
even maar de tijd gaat snel. 
Sinds mei bestaat deze winkel 
in deze vorm. Het heeft 11 jaar 
geduurd voordat ik op mijn 
plek was. De reacties van de 
klanten .zijn ook zó leuk, of ik 
niet weg ben ~eweest." 

. 
Veel klanten uit het Huis in de 

J Duinen en de Bodaan weten 
de winkel te vinden, met haar 
gedegen vooropleidi ng ' kan 
Eugenie vakkundig advies 

./ 

Ook dit keer was het optreden 
van de twee comedians Steef 
Cuijpers en Daniël Arends een 
groot succes. In een bijna uit
verkochte zaal van Circus 
Zandvoort mochten zij afgelo
'pen zoridé!g het publiek ver
maken. Voor Arends liep het 
echter even anders als hij wel
licht had gepland! 

Steef 
De uit Brabant naar Amster
dam verhuisde Cuijpers is een 
comedian van formaat. Hij is 
niet meer de allerjongste maar 
weet met zijn acts het publiek 
te vermaken. Speelt met 
gemak gitaar waarbij hij zich
zelf begeleidt . Goeie stem 
trouwens heeft die Steef. Op 
een leu.ke manier weet hij de 
mensen te boeien, vooral met 
zijn geweldige imitaties. De 
mensen een kijkje te geven in 
het · leven wat geweest is. 

o Grappige situaties uit Spanje 
en Portugal, problemen rl)et de 
trein. De eerste auto, zijn afkeer 
van baby's, kinderen. Hij steekt · 
overal de dr~ak mee zonder 
iemand te kwetsen. Een beetje 
van de hak op de tak springend 
maar wél leuk. Voor een vol 
gend bezoek van hem aan 
Zandvoort, zeker een aanrader. 

Daniël 

Daniël 
Daniël Arends echter is weer 
een totaalandere comedian. 
Veel jonger en nog maar nét 
begonnen in deze comedytrain. 
"Een dikke Wibi Soerabi", noemt 
hij zichzelf. Afkomstig uit Jakar
ta, geadopteerd waar hij zelf 
komische grappen over maakt. 
Nog zoekend naar een eigen stijl. 
Zijn programma schijnt heel 
luchtig te blijven. "Een brood
je gezond voor bijna vijf euro. 
Veel te duur. Ben je zo gehecht 
aa n je broodjes dat je ze bij je 
wilt houden?". Grappige teksten, 
waarbij hij probeert het publiek 
erbij te trekken. Hij maakt grap
pen met mensen uit de zaal 
maar weet niet, hoe zich te 
houden als dit zich tegen hem 
keert. Op het commentaar uit 
de zaal dàt zijn spijkerbroek te 
lang is, trekt hij deze na enige 
aarzeling uit. Niet wetende dat 

Ron Kaales (van kledingzaak 
Beach Him) nét zo gek is als 
Daniël. En de zaa l uitl~opt met 
zijn spijkerbroek om deze in te 
korten. Danïel staat met recht 
voor paal in zijn boxer short. 
Volkomen ontredderd probeert 
hij verder te spelen maar via 
de Kaales familie en personeel 
van Beach Him wordt hij totaal 
op het verkeerde been gezet. 
De zaal geniet van deze .onver
wachte wending in de situatie 
en lacht zich de tranen over de 
wangen. "Nu ben ik bekend als 
de man die zich z'n broek uit 
laat trekken", grij nst Da n iël wat 
ongelukkig. Hij gaat echter 
naar huis met een passende 
broek (waa r ze lfs de spelden 
nog in zitten). Een illusie armer, 
een ervaring rijker. Zo kan het 
ook gaan in een onverwachte 
wending van de comedy train. 

v 



23 februari t/m 1 maart 
Haasfilet Rollade 

kilo€ 9,95 
kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl 

Broodje Shoarma € 3,50 
Turkse pizza € 2,50 

Alle Italiaanse pizza's €6,-

rViÎMa

: , 

Haltestraat 23a - Tel. 023 ~71 44 63 

J-{eatlier 
Aanbieding voor pashouders 

10% korting op 
dameslingerie en 
herenondergoed 

Kerkstraat 38A 023 573 26 50 

"DE BODE" 
Op alle artikelen 5% korting. 

Deze week extra: 
Waxjassen en laarzen: 10% korting! 

Bezoek ook onze spiegel hal in Haarlem, 

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan). 

-
"V 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
'Voor pashouders een feestelijk 

welkomstdrankie !} ~ , .. 
bij een diner gratis' -

L~e~~;~Q:~Jr~~ ~ 
Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 

www.laurelenhardy.nl 

l3il3i 
6o't~ 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie. 
m.u.v.afgeprijsde artikelen 

Kerkstraat 1 a Tel. 023 571 44 10 

.~?1tottie & eo. 
Op vertoon van de Zandvoortpas een 

fles huiswijn voor €12,OO (i.p.v. €14,50) 

Haltestraat 75, Tel. 023 571 8949 • www.mollieenco.nl 

Grand (I,t:.:!i5e 

grati 
Zandvoort 

ZA 
ders. 

GRIEKSE SPECIAl.ITEITEN 

op vertoon 
. van de 

ZandvoortPas 
OPSCHEPPEN!! 
DOE HET ZELF!! 

SCHEP SNOEP 
50% KORTING 

~~ 

HONG KONG 
Welkomsdrankje 

alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders 

Slinger Optiek 

10% korting 
op alle lens
bestellingen 

voor 
. Zandvoort 
Pashouders 

contactlenzen, 
oogmetingen 

met de 
modernste 
apparatuur . 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 
Tel. 023 571 43 95 



lW.-, ONNO VAN MIDDELKOOP 

"-!I FOTOGRAFIE. 
REPORrAG~ ' EVENEMENTEN ' PORTRmEN 

20% korting op een fotoreportage 
voor ZandvoortPashouders! 

Zandvoort en Zandvoorters op een 
bijzondere manier in beeld 

• webalbum met de laatste foto's • Bedrijvengids 
• Groepsfoto's van vroeger • Evenementen~alenCJer 

deA1bäüÖS 
v ltmim/óqfalll" cen,ówlYp ,/, Z mulJoort 

~ 
PORTugese SaR.DZenTJes 
van De houTskooLgRzLL 
aLs hooFDgeRechT meT 
De ZanDVOORTPas VOOR 

~
D.~SCI~<>THEEK ~~~dvoort-

• Pa'shouders 

C "> bij 1 con~umptie 

ZANDVOORT 1 gratis 
Ha~estraat 20' tel . 023 ·5714095 SHOOTER! 

PASHOUDER ACTIE: 
Bij aankoop van een product uit onze 
Replay floar, krijgt u een rugzak kado 

Ook bij ons is nu uw ZANDVOOIITPAS geldig. 
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten 
een leuk hebbedingetje GRATIS 

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje 
Tel.: 023-571 25 54 

"\.AA../iT 
beaéh & health ,enter 

In maart 10 % korting op een 
10 ritten kaart yoga. Probeer het uit! 

Cathy Tel. 023 57 '32 55 
massages .... qroepslf-'ssf.!n ... p"r50n<J1 coa(hlng 

FOTO MENNO GORTER --------------------------Analoog en DigItaal Menno kan het allemaal 

Gratis 
Een wegwerpcamera t.w.v. €8,95 

voor 
Z. V.-Pashouders 

die een 
wegwerpcamera 
laten ontwikkelen 

en afdrukken . 

di DlERENSPECUALl.MK 

Op vertoon van uw , 
Zandvoort Pas 10% korting * 

Dobey Zandvoort· Grote krocht 28 
• 2042 LX Zandvoort· 023-57193 
* korting geld niet op aanbied.ingen 

VAlllDAm 
vKIDE & ACruSOIRES 

Op vertoon van Zandvoort Pas 
Joggin~broek - 10 kleuren 

€ 9,00 per stuk 
Kerkstraat 3a 

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TAnOO & PIERCING 

***** 
Met ZandvoortPas 10% korting 

op kopen en zetten van piercings. 

***** 
Oranjestraat 2 (023) '5733325 website: 
website: www.northseaprofessional.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen. 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel. 023 572 00 42 
www.bloemenaanzee.nl 

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur 
Zo van 12.00 tot 17.00 uur 

.-------------~---------~ 
BESTEL NU DE ZANDVOORTPAS 

zodat u ook kunt profiteren 
van de voordelen die deze Pas u biedt! 

Achternaam + voorletfer(s) ............................................................................. . 

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

Postcode ............................................................ Telefoon ... ; ............................... . 

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

Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in.. een gesloten 

envelop, voeg €7.50 (contant) toe en geef deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 Indien u een ZandwortPas bestelt wordt 

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat '5 die, tesamen met de 'ZandvoortPas 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 Big Shopper' boodschappet,rtas, binnen 

Betaling PER BANK 
Maak het bedrag van €7,50 ov~r naar de 

Zandvoortse Courant bankrekening nummer 

61 .57.69.055 ovv 'ZandvoortPas' en vermeld 

daarbij duielijk uw naam en adres. 

5 werkdagen bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor 

een Zandkorrel, kunt u !lP een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 

(mini-advertentie) plaatsen. 



B.Z. Journaal 

ZARAS BY NIGHTl 
ZONDAG 26 FEBRUARI 2006 
Ge:r.ellige Griekse avond met Live Muziek . 

G.RIEKSE SPECI,AIJTEITEN • CAFÉ RES1:'\lJ,RANT 

. - .; .. -

Feest • Receptie • Opening -." .. ,.. .- -. , U(ZANDVOORTSE 
OURANT 

, : • : • , _ f '* 

BOULEVAR D PAULUS LOOT. PAV~ 5 ZANDVOORT 

KEUZEMENU 25 FEBRUARI T/M 10 MAART € 24,50 
TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5772600) VOOR € 5,00 

WORDT U GEHAALD EN GEBRACHTU 
NIET NAT WORDEN 

EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER . 

STUFFED MUSHROOM 
MET O.A. KRAB EN BOSUI 

OF 
KALFSCARPACCIO 

MET KREEFTENOLIE EN ZALMSNIPPERS 
OF 

ARTISJOKBODEMS GEVULD 
MET EEN FARCE VAN TOMAAT EN 

KNOFLOOK, GEGRATINEERD MET MOZZARELLA 

** * GEGRILDE MEERVALFILET 
MET HOLLANDAISE-ZWARTE PEPERSAUS 

OF 

OSSENHAASPUNTJES 
MET BALINESE SAUS EN NASI KUNING 

OF 

SATÉ VAN VALESS 
MET EEN PIKANTE SOJASAUS 

Vrijdag, zaterdag 
en zondag 

Kinderopvang 
tijdens diner! 

Café,Oomstee 

24 en 25 februari 
vanaf 20.00 uur 

Vlotbrug 
Toernooi! 

(Biljartspel) 
Inschrijven aan de bar. 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

023-57 387 27 

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
+- keuze uit overheerlijke gerechten. ~ ~ Wok prijs: .... . 

'I'!:" . ~ 

~ Maandag tlm Donderdag 
I 

=' :ii € 14,50 p.p . • € 8,75 (kind tlm 10 jaar) "1:' 
S» \'IS 

Vrijdag tlm Zondag en feestdagen :s >- -< .s: 
€ 16.50 p.p .• € 8,75 (kind t/m 10 jaar) S» \'IS ~ c. 

\=: Afhalen en à la carte ook mogelijk I 

I ~ 
.::tI. Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur 

c: 
~ 

~ Zeestraat 49. 2042 LA Zandvoort Tel.: 023-5114561 ~ ... 
Ingang zijkant (straatje richting station) 



.~V:~h: .~~~!~~~~ 
door C van Ce/der 
Foto's: OvM Fotografie 

Kleurkoesteren 
Afgelopen vrijdag was ik uitge
nodigd bij .de opening van 
'Kleu rkoesteren' va n de Zand
voortse kunstenares,journalis
te, docente en radiomaakster 
Nel Kerkman, .in het Zandvoorts 
Museum. De wijze waarop ik 
hier bij binnenkomst ontvangen 
werd, was een verademing. 
Interim Anneke van den Berkt 
geeft je met haar meewerken
de vrijwi.lligers meteen het 
gevoel dat je van harte welkom 
bent en dat maal je elders wel 
eens a nders mee. Onder de 
warme klanken van een twee
mans orkest, de heer Jan van 
der Schaaf(gitaar) en ons aller 
Louis Schuurman (viool), stond 
Nel Kerkman trots als een ·pauw 
al haar gasten persoonlijk te ver
welkomen. En dat waren er 
nogal wat. Een gemêleerd 
gezelschap, veel politici die met 
het oog op de k6mende verkie- . 
zingen nergens meer weg te 
slaan zijn, familie, vrienden, wl
lega-kunstenaars en natuurJijk . 
de pers. De opening werd ge
daan door'Zandvoortervan het 
jap 2oos'Victor Bol, die in zijn , 

Victor Bol 

Daar onze Laila niet vroeg 
genoeg met kunst in aanraking 
gebracht kan wor
den, hebben we 
zaterdag met haar 
de expositie van 
de kunstenaar Jan 
Hopman in de oude 
"Smederij" qezocht. 
Een leuke ambian
ce om te expose
ren,je kunt daar in 
alle rust onder het 
genot van een goed 

Nel Kerman en zussen 

. toespraak aangaf het jammer . 
te vinden dat het Zandvoorts 
Museum zo weinig Zandvoortse 
kunstenaars in huis haalt om 
te kunnen exposeren. Ik moet 
Victor er echter op wijzen dat · 
de volgende Zandvoortse kun
stenaars hier de afgelopen 
maanden hebben geëxposeerd: 
Jan van Beelen, Hilly .Jansen, 
Willy iJperburg en Carlo van 
Kervel, om er maar eens een 
paar te noemen. Ik heb het 
werk van Nel Kerkman bewon
derd onder het genot van een 
mooi glas Southern Creek char
donnay. Daarnaast werd een 
Kaapse Pracht · pinotage 
geschonken, die ook erg lekker 
was. Ik ben een liefhebber van 
kunst, maar geen kenner en 
laat de technische aspecten 
van het schilderW'erk dus maar 

_ aan de kenners over. Mijn colle
ga schrijver, de kunstenaar Ton 
Timmermans, verbaasde zich er 
toch al over dat ik een stukje 
over kunst zou schrijven. De 
mandala's die Nel maakt; vind 
ik persoonlijk erg mooi. Er 
straalt zoveel rust en magie van 

Vino et Arte 
bekijken. De beminnelijke schil
der was zelf ook aa~wezig en 

glas wijn de kunst Jan Hopman enfamilie Gansner 

uit, dat ik er zelf ook stil en rus
tig van werd. En daar is heel 
wat voor nodig! Heel veel kleu
ren en geschilderd op diverse 
ondergronden zoals zijde, kaas
doek en papier. Ik kan u aan
raden om op de website van 
het Zandvoorts Museum een 
klein voorproefje te nemen van 
het werk van Nel. Nog beter is 
het natuurlijk om ze in het echt 
te gaan bekijken in het 
Zandvoorts Museum en het 
zou mij nietverbazen als straks 
een heleboel mensen ·een echte 
Kerkman aan dé mUur hebben 
hangen, want voor de prijs 
hoeft u het zeker niet te laten. 
Ik sprak mijn vriend Michel 
Demmers nog even en vroeg 
hem hoe hij denkt over de toe~ 

. komst van het Museum. Hij ver
telde mij dat de panden rond
om ·het museum opgekocht 
dienen te worden, incluis het 
Wapen van Zandvoor:t. Een heel 
groot terras aan de kant van 
het plein moet er dan komen, 
en door de vergroting van het 
Museum zou het meer func
tioneel kunnen worden. 

niets was hem teveel gevraagd 
als je ergens uitleg over wilde 

. hebben. Mooie 
·kunst, goede wijn 
en een vriendelijke 
gastvrouwen heer; 
kortom een leuke 
vrijetijdsbested ing. 
Onder druk van 
mijn echtgenote 
toch een klein etsje 
gekocht van een 
Zandvoortse schel
penvisser; die hangt 
nu in Laila's kamer. 

/-----------------------------
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Politieke avond café Neuf 
Na mijn kennismaking met · 
Annelies van Kooten (voorzitter 
van de PVDA), bij de opening 
van de lift de vorige keer, is mijn 
interesse voor de politiek een 
stuk groter geworden. Zodoende 
bezocht ik café Neufwaar een 
avond was georganiseerd voor 
Zandvoortse jongeren die de 
stemgerechtigde leeftijd hebben 
bereikt, om kennis te maken 
met de jonge pol itici d ie op een 
verkiesbare plek staan. Buiten 
op het terras hingen de posters 
van de diverse partijen pontifi
caal naast de ingang. Wat me 
opviel, was de poster van de 
VVD, die niet groter was dan 
een postzegel. Ik begrijp niet 
waarom over deze poster zoveel 
ophef is geweest. Binnen was 
het overvol met jongeren, maar 
in tegenstelling tot wat de orga
nisatie had gevraagd niet te 
doen, waren de oudere, grijze 

Burgemeester op de 'Pier' in Café Neuf 

politici toch massaal aanwezig. 
De burgemeester stond op de 
trap van het restaurant naar zijn 
schare te kijken en hij zag dat 
het goed was, zeker gezieD het 
enthousiasme en de grote op
komst van zijn jeugd. Ik zat aan 
tafel met Hans Hogendoorn, 
Ype B~une en Don Grebber; ik 

' zal het maar de CDA dfel noe-
men. Ype ging een biertje halen 
en Gert Toonen ging onge
vraagd op zijn plaats zitten. Bij 
terugkomst van Ype meldde hij 

GelTdat deze op zijn plaats was 
gaan zitten, waarop Gert ant
woordde dat dat niet zo erg 
wás, daar Hans Hogendoorn al 
vier ja~ r op "zij nU plaats zat. In 
de zaal hoorde ik de presentator 
Car1 Simons verman~nd toespre
ken,die zich teveel in dediscus-
sie van de jongeren mengde. 
Carl Simons sprak mij later op 
de avond nog aan, hij vond het 
verslag ~f1 de opening Van de lift 
erg leuk, maar had zich'gestoord 
aan mijn verslag wat betreft het 
genieten van een goed glas wijn 
van de OPZ. Ik vroeg ~hem of hij 
dan niet van een goed glaswijn 
kon genieten, maar dat deed 
hijjuist wel zei hij. Helaas werd 
ons gesprek onderbroken door 
Wilfred Tates (zeg maar de 
Zandvoortse Wiegel) die mij vroeg 
of ik de borden in Zandvport al 
had bekeken met de posters 
voor de verkiezingen. Dat had ik 

nog niet, waarop hij zei dat ik 
dat zeker moest gaan· doen. 
Volgens hem is de enige poster 
die herkenbaar is namelijk de 
poster van de WD. Op alle ande-
re posters kun je vanuit de auto ." 
niet zien of er apen of mensen 
opstaan. De muziek werd open
gedraaid en de drank ging 
rijkelijk rond bij de kiezers in spé, 
dus tijd voor mij om naar huis 
te gaan. Het was weer een leer
zame politieke avond voor mij 
geweest. 

FOTO MENNO GORTER ------------------------------------------
Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal 

Parttimer (m/v) 
Voor één of meer zaterdagen in de week. 

Ben je 18 jaar of ouder, 
zonder pixelfobia en geen zwart/wit denker. 

Kun je bergen verzetten en problemen oplossen. 
Heb je geen negen tot vijf mentaliteit. 
(we beginnen toch pas om half tien.) 

Wil jij je ontwikkelen in ons team? 
Stuur je sollicitatie met C. V. naar Menno Gorter ... 

(pasfoto hoe'ft niet, dat kunnen we zelf beter.) 

Grote Krocht 26 - Zandvoort -Tel 023 5730600 

www.fotomennogorter.nl 



@ 5(wekery 
, . ~. van ~leeH 

Bloembollen in pot 
Violen . 

I ADMINISTR ATI EKANTOOR I 
K. WILLEMSE 

Administratiekantoor heeft tijd voor 
. uw administratie tegen uurtarief. 

Ijzerhandel Zantvoort 
~'Mtî~iih AI 40 Jaar Uw SPE~ciallisti 

Sloten en inbraak
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Denk aan uw Coniferen strooi bitterzout! 

Fadureren, BTW-aa"gifte, uw gehele 
administratie tot de jaarrekening. 

Tel: 023 - 571 24 18 

e 

van Stolbergweg 1 
TeL5717093 

Burg. Engelbert~traat 30, 2042 KN Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 

. E-mail: kittywillemse@planet.nl 
Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umulden - Heemstede - Zan.<fvooc1Ft1 

Autobedrijf Zandvoort 
~ Hét APK keurstation 

In· en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kameriingh OnnesSlraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

VOCH~iddl' 

in ht\i~! 

ENIGMA 
REFLEXICA 
ADVIES - EN TRAI-

NINGSBUREAU 
PRAKTIJK VOOR PSY
CHO-NLP-TA THERA
PIE EN PERSOONLIJKE 

COACHING 

In ons OPLEIDINGS· EN THERAPEUTISCH CENTRUM aan" de Hogeweg 

56 E te Zandvoort vinden vee l van onze activiteiten plaats in een vertrouwde 

sfeer. Waar ontmoetingen voor het leven plaatsvinden en mensen bereid en in 
staat blijken grote stappen tc' zctten i~ hun persoonl ijke groei. 

. Wat ofwie weerhoudt jou om die dingen té doen" die je diep inje hart zo 

graag zou willen doen ' ? ~ 

De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf meer kwaliteit van leven 

gunt en zichzcl fwe1 eens de vraag stelt: Is cr meer uit mijn leven te halen? 

www.autobedrijfzandvoort.nl Haltestraat 65 Zandvoort tel.: 02;-57 ~20 60 
. Voor meer info en opgave: www.enigmarenexica.nJ 

of bel 023·5734353 / 06·54625999 

NIEUWBOUW IN ZANDVOORT 
Door het initiatief van het CDA is er nu een plan voor ·de 

Midden Boulevard waarbij wordt uitgegaan van minimale 

sloop en onverantwoord dichte bebouwing wordt vermeden. 

I 

Van der "Valk Swart 
~ ~t<1risser1 

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort 

Telefoon: 023 57168 41 

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl 
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Deze week op de jongerenpagfna een reisverhaal 

Zandvoort goes Down Under 

Zodra het Middelbare Schooldiploma op zak is, wordt er gevraagd 
wat het toekomstplan is. "Ga je meteen verder leren, werken 
of ga je een jaartje backpacken door Australië?" Steeds meer 
jonge mensen kiezen ervoor om eerst een half jaar of een jaar 
te reizen, voordat zij een keuze maken welke studie~lchtjng 
zij op willen. 

Dit is ook sinds een aantal ' w jnenhelemaalopjezelf 
jaren een trend geworden' gewezen voor het eèrst in je 
onder Zandvoortse jongeren. leventje. Met een grot-e (ugzak 

t op'jefyg en eeO'klei op je 
mijn backpack D lbJiRJJ~s met alj îH'fl 
gegaan. Een,ä'ä en houwen vanäat m t; loop 
en vriendit rren uit"Z "dvoort Je door de straten van yèlney. 
zijrr60i naar Australië en/of 35 Graden Celsius, in decem-
Nieuw Zeeland ge t: En met een groepje 

~;:;rt~:~:ie~:n ~~~ 
Stuk voor st't:t~ in het jaar 
tussen de Middelbare School 
en de vervolp'ol'llél 

Toen ik klaar was 
VWO op het 
Lyceum, had ik 
idee wat ik wild was 
altijd al benieuwd näar hoe 
het zou zijn aan de 'andere 
kant van de wereld'. Ik was 
net 18, dus ik mocht officieel 
een 'working holiday'visum 
aanvragen. Een halfjaar lang 
heb ik genoten. Je bent zo vrij 
als een kangoeroe in de 

verdwl} 
ander werelddeel, ial er in de 
meeste gevallen 'een soort 
heimwee naar backpacken 
blijven bestaan. Gelukkig deel 

ik mijn heimwee naar en lief
de voor Australië met een 
aantal Zandvoortse vrienden. 
I de zomer zitten wij het 

t geheel in Australische 
n bij strandpaviljoen 
e ('The Australian 
bar' staat daar op de 

om dan even terug 
naar die gelukkige 

Is 18-'arige in óns Sydney, 
Il\lice' Springs, 
aims, beautiful 

Worriesmate. 

What'snew and what's hot!? 
Radio's worden in onze modere . 

. ne tijd steeds minder zichtbaar 
in de huishoudens van de jon
geren. Vaak worden ze geïden
tificeerd ah ouderwets en niet 
cool. Maar daar komt duidelijk 
verandering in. 

Want dacht je dat de radio 
echt uit was? Nou, dan heb je 
het goed mis. In Londen 
komen de digitale radio's van 
het merk Intempo Digital in 
razend tempo de 'mp-3tjes ver
vangen. Ze zijn in de Engelse 
hoofdstad: zowel thuis als op 
straat, enorm populair. 

Ze kenmerken zich niet zoals ' 
tegenwoordig de mode is àls 
kleinschalig en futuristisch, 
maar juist het tegenoverge
stelde: gigantisch, vrolijk en 
oldskool. Op www.iritempodi
gital.com kun je een kijkje 
nemen en zelf zien wat een 
gaafding het is .. 

Het meest hotte item is 
de limited edition 
'haute couture'- ver
sie, van de' Britse 
modeontwerper 
Matthew Williamson. 

Williamson werd .in 
2005 benoemd als 
nieuwe ontwerper 
van het merk PUCCI 
en. heeft twee jaar 
geleden een nieuw 

ontwerp van de coca
cola flessen bedacht. 

Er is maar één nadeel van 
deze supertoffe radio: hij is 
niet bepaald goedkoop. Voor 
€ 180,00 krijg je het pas in 
je bezit . Verlaflg je alsnog 
naar zo'n radio maar heb je te 
weinig geld? Koop dan een 
tweedehands radio en versier 
het zelf .met al.lerlei leuke 
gadgets. 'Pimp your radio! ' 
Dat is goedkoper en waar
schijnlijk origineler! Op naar 
de dichtsbijzijnde rommel
markt en papierenwinkel!!' 

OP AVONTUUR ... 



Stem 

OPZwil: 

Ruimte, rust, natuur en kleinschaligheid niet opofferen 
aan de economische belangen van projectontwikkelaars. 

Dat de Middenboulevard in de eerste\ plaats woongebied 
blijft. Het zoveel mogelijk volbouwen van de pleinen en 

open ruimtes is voor OPZ geen optie. . 

Dat Zandvoort geen verstedelijkt karakter krijgt en de 
kleinschaligheid en aantrekkelijkheid van ons dorp be

houden blijft. 
, 

Parkeerproblemen oplossen in heel Zandvoort niet alleen 
voor een paar wijken. OPZ wil zomogelijk parkeergara

ges bouwen. 

Dat bij vernieuwings- en bestemmingsplannen de menin
gen van belanghebbenden serieus worden genomen. 

Een respectvolle benadering' en klantvriendelijke uitvoe
ring van de Bijstand met een goede opvang van sociale 

noodgevallen onder jong en oud. 

Het Zandvoorts Museum met de kennis van lokale ver
enigingen (zoals het Genootschap Oud Zandvoort e.a.) 

omvorme~ tot een aantrekkelijk activiteitencentrum. 

Steun onze inzet, stem OPZ 
Word lid van OPZ dat kost maar E 5,- per jaar. Bel Carl Simons (023) 5712751 

of stuur een mailtje naar opz@Zandvoort.org. Direct het lidmaatschap of een 
donatie overmaken op bankrekening 57 29 34 149 t.n.v. OPZ-voorzitter Bob 
de Vries kan natuurlijk oole. 

Als u alles wilt weten over het 
OPZ-partijprogramma dan sturen 
wij' u dat graag toe; bel earl 
Simons (023) 57/ 2751 ofkijk 
op www.zandvoortorglopz 
met o.a. het volledige partijpro
gramma en de complete kieslijst 

Hiernaast staan enkele van 
onze kandidaten. earl Sim ons 
en Peter Boevé kent u al langer. 
Bruno Bouberg Wilson is als 
vertegenwoordiger van diverse 
bewonersgroeperingen al jaren 
actief Samen met Eg Poster en 
vele andere bekenden biedt OPZ 
u kandidaten waarop u kunt 
bouwen en vertrouwen. 



Vijf . 
door Ton Timmermans 

Politiek pleit voor 'hangplek' ouderen 
Ontmoetingsplaatsen voor ouderen. Als het aan het Nationaal 
Fonds Ouderenhulp ligt horen die binnenkort tot het normale 
straatbeeld. Nu de verkiezingstijd nadert wordt pok de politiek 
voor dat idee enthousiast. Wel moeten de politici bedenken dat 
ouderen niet wensen weggestopt te worden achter mur~, maar 
hun ontmgetingsplekken willen midden in de maatschappij. 

Het Nationaal Fonds Ouderen
hulp steunt de onlangs gepre
senteerd~ PvdA plannen voor 
een vergrijzende bevolking. De 
nota "Met hart voor ouderen' 
br~ekt een lans voor het creë
ren van ontmoetingsplekken 
in verpleeg- of verzorgi ngsh ui
zen waar ouderen voor tal van 
zaken terecht kunnen. 

Loket Zandvoort 
AI geruime tijd beschikt Zand
voort over een centrale vraag
baak: Loket Zandvoort; Het 
loket staat open voor allerlei 
vragen op het gebied van wel
zijn. Indien de vragensteller 

geen mogelijkheiq heeft om 
naar het kantoor in het 
Gemeenschapshuis te gaan, is 
een medewerker van het Loket 
altijd bereid een afspraak te 
maken bij de oudere thuis. 

Weggestopt 
In het PvdA plan wordt een 
belangrijk punt over het hoofd 
gezien : ouderen wensen niet 
weggestopt te worden in ser
vicepunten in verzorgingste
huizen. Zij willen hun ontmoe
tingsplekken ('hangplekken') 
midden in het alledaagse 
leven. Bijvoorbeeld in winkel
centra en in horecabedrijven. 

Feiten 
Nu eindelijk erkent de politiek 
de groeiende maatschappe
lijke behoefte aan diensten 
voor kwetsbare ouderen. Voor 
snelle realisering van sociale 
ontmoetingsplaatsen pleiten 
de harde feiten. Dik 300.000 
ouderen voelen zich extreem 
eenzaam, en als het beleid 
niet verandert, zal dat aantal 
binnen afzienbare tijd ver
dubbelen. Harde cijfers voor 
Zandvoort zijn niet bekend, 
maar dat het aantal eenzame 
ouderen groot is staat vast. 
Een en ander kan uitstekend 
geïntegreerd worden in de 
nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). 
Het Nationaal Fonds Oude
renhulp roept gemeenten 
dan ook op om actief mee te 
denken over de invulling van 
deWMO. 

Annie 
Bos de eerste Nederlandse filmdiva 

eerste Nederlandse filmdiva. 
De polderster speelde tussen 
'9'3 en '920 in meer dan vijf
tig zwijgende films van 
Filmfabriek Hollandia van 
Maurits Binger.ln 'de fabriek' 
werden tientallen films ge
maakt. Door haar natuurlijke 
speelstijl en cameragevoel 
onderscheidde Annie zich van 
de meeste toenmalige filmac
teurs, ondermeer door veel 
stunts zelf te doen. Zoals in 
'Het geheim van Delft', waarin 
ze vastgebonden aan een draai
ende molenwiek was te zien. 
Op het toneel had Annie Bos al 
wat kleine rollen achter de rug, 

Filmactrice Annie Bos in Bunschoter 

klederdracht, ca. 1911 
, 

toen ze in '9'2 bij Hollandia 
terechtkwam. Als het gezicht 
van de Hollandia Filmfabriek 
uit Haarlem was ze Nederlands 
beroemdste en meest gelief
de actricé, met een uitstraling 
tot ver in het buitenland. 

Samen met een mede-actrice 
moest Annie Bos in de toen
malige Haarlemse filmfabriek 
zich in Zeeuwse kostuums hui
len. Als Mijntje en Trijntje reis
den de dames in gezelschap 

van een cameraman naar 
Zandvoort. Voor het beeld 
verhaal 'Twee Zeeuwse meis
jes in Zandvoort' had filmbaas 
Binger een handgemeen met 
een politieman bedacht. "Zie 
ma·ar wat je ervan maakt, als 
je maar zorgt dat het 't aan 
kijken waard is", zou Binger 
gezegd hebben. Een VHS-kopie 
is momenteel in het bezit van 
het Zandvoorts Museum, de 
originele filmrol heeft het 
Filmmuseum in .Amsterdam. 

Einde 
In '920 ontving ze een gouden 
me.daille met daarop de 
inscriptie: 'Aan Annie Bos, 
Hollands beroemdste film
actrice'. Toen de Filmfabriek 
echter failliet ging werd ze op 
straat gezet - van de ene dag 
op. de andere was het gedaan 
met haar carrière. Ze trouwde 
met een notaris en verander
de haar naam in Annie Loeff. 
Tot vlak voor haar dood heeft 
ze nooit meer over haar film
verleden willen praten. Annie 
Bos heeft op eigenzinnige · 
manier kleur gegeven aan de 
Nederlandse film . 
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Liga: 
de smaak van vroeger 

Mmmjammie! Met geprakte banaan in sinaasappelsap. Nederland 
is opgegroeid met Liga; Om de koekjes de kindermond in te krij
gen was vooral de vorige eeuw veel moederlijke vindingrijkheid 
nodig. Voor de een is de ouderwetse Liga nu onvervalst jeugd
sentiment voor de ander betekend het pure misère. . 

"Als klein kind brak ik de Liga's 
op de breukstreep om de twee 
helften tegen elkaarte schuren, 
zodat er allemaal kruimeltjes 
ontstonden". Rian van Bartelen 
(59) weet het nog precies: "Ik 
kauwde de droge Liga fijn en 
blies dan een wolk kruimeltjes 
de lucht in." 

Enkele bakkerijen in Bergen op 
Zoom bakten in '923 koekjes, 
speciaal voor kleuters. Om hun 
samenwerking te benadrûkken 
kregen de biscuits de naam 
'Liga', wat verbond betekent. 
De toen zeer vooruitstrevende 
verpakking kreeg een opval
lend rode kleur met de merk
naam Liga Kindervoeding, 
een gebruiksaanwijzing (!) er'!' 
een afbeelding van een 
blozend kind. 

. De zestigjarige meyrouw Baars: 
"W ij werden op de kleuter
school 'b ijgevoerd' met Liga. 
We hadden kartonnen 'Liga
bakjes', d[e je uit de verpakking 
kon vouwen, in de vorm van 
een kleine trog. Het 'Ligari
tueel' )Nerd ingewijd door een 
Ligaliedje op de wijs van Vader 
Jacob (eet maar op, eet maar op, 
dat zal lekker smaken, mmm)." 

Sommigen hebben aan Liga 
een jeugdtrauma overgehou
den:"Liga ... lk vond die dingen 
werkelijk niet te pruimen ... Als 
ik weer eens oorontsteking 
had, kreeg ik van mijn moeder· 
een Liga in versgeperst sinaas
appelsap. Die nare weeë lucht, 
bbrrrrr. Telkens als ik later een 
Liga zag, voelde i k weer d ie vre
selijke oorpijn." 

.) 

Wet "lattende /Ji.OW'ers" 
versoepeld 

De AOW moet soepeler worden voor alleenstaande ouderen die 
tijdelijk het huishouden delen omdat één van de twee inten,sie
ve zorg nodig heeft. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid wil voorkomen dat alleenstaande AOW'ers 
die mantelzorg verlenen of ontvangen, een lagere uitkering krijgen. 

( 

Vanuit de Tweede Kamer klinkt 
steeds vaker kritiek op de 
strengere controle op samen
wonende AOW'ers. De volks 
vertegènwoordigers vinden 
dat de AOW'ers zonder ge
volgen voor hun uitkering 
tijdelijk moeten kunnen samen
wonen als zij wegens gezond
heidsproblemen voor elkaar 
willen zorgen. Dat stelde de 
Tweede Kamer in mei 2005. 

Na diepgaand onderzoek naar 
ondermeèr de juridische ge
volgen, wil de staatssecretaris 
de regels in dergelijke gevallen 
versoepelen. AO'(J'ers, die tijde: 
lijk een gezamenlijke huishou-

ding voeren, omdat de intensieve 
zorg voor één van de twee daar 
om vraagt. dienen beider uitke
ringen onaangetast te blijven. 

Het gaat daarbij om alleenstaan
de ouderen die tijdelijk de 
dagelijkse zorg voor hulpbe 
hoevende vrienden offamilie
leden op zich nemen en daar
door rJog maar zelden thuis 

. zijn; Voorwaarde is wel dat beide 
ouderen de beschikking blijven 
houden over hun eigen woning 
en er dus geen sprake is van 
blijvend samenwonen. Als oe 
Tweede Kamer met het voorstel 
instemt, wil Van Hoof de wet 
snel aanpassen. 
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"Hogeweg 46" is een luxueus kleinschalig appartemen.tencomplex in een levendig dorpscentrum 
dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 appartementen met 
parkeerplaats op privé terrein . 

. De woonoppervlakten variëren van 100 m2 tot 120 m2 (dit is excl. balkon/terras). 

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas
sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het 
gebouw een specifiek karakter. 

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement. 
Er zijn 2 dubbele garages b~schikbaar in de parkeergaragel prijzen vanaf € 50.000,- v.o.n. 

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n. 
Uitgebreide brochure op aanvraag. 

Van Schaik Makelaar O.G. 
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zand,voort 
Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96 

~.....:..;~....:==~~~"""" www.vanschalkbv.nl- e-mail: info@vanschaikbv.nl 

AANKOOP-VERKOOP / PUIl 
TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER / ••• 
HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN NVM 

~.1ANDVOORT Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van 
Ly,~' ,' " "'.:" ':' I", vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven! 
.<.. f \ '. • I ''11 1,.; '. I " , r ,\ .: 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

accountantscontrole / jaarrekening· belasting ezen 
administratieve dienstverlening • management onders~euning 

Thorbeckestraat 18 • 2042 GM Zandvoort· Tel 5719396 
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl 

Peter Stokman, Uselot de Jong, Cees van Deursen, Cees de Koster 

TIJD VOOR EEN ANDERE MENTALITEIT 

GROENLINKS ZANDVOORT 
T: 023 - 5715728 E: groenlinks: zandvoort@xs4all.nl l : www.groenlinks.nllzandvoort 



FUTSAL ,> 

Afgetekende zege Zandvoort Noord 
Soms is aan de uitslag niet af te lezen hoe een wedstrijd in werke
lijkheid is verlopen. Dat is gebleken met de futsalwedstrijd van 
Zandvoort .Noord tegen FCB '72 uit Beverwijk. Zandvoort Noord 
behaalde een grote overwinning afgelo'pen vrijdag op het lager 
geklasseerde FCB '72, dat een uiterst sportieve tegenstander bleek 
te zijn. Opvallend was het grote aantal bankzitters bij Zandvoort 
Noord. Coach Rob Snijders had een luxe probleem, omdat met uitzon
dering van Antoine Eickhoff en Ted Saunier iedereen aanwezig was. 

Met van Zeela'nd, Verhoeven, 
Sidar; 'Paap en Luiten werd 
begonnen aan het treffen 
tegen FCB'72. Op de bank zaten 
Vos, Stobbelaar en Smits. Het 
~egin was uitermate moei
zaam. Wel was het quidelijk 
dat Zandvoort Noord beter in 
de wedstrijd zat,. maar de 
scherpte om een treffer te 
maken ontbrak. 

VOETBAL 

Na iets meer dan een kwartier 
spelen brak uitgerekend kee
pe'r Robin Luiten de ban. Paap . 
maakte vlak voor het einde van 
de eerste helft er 2-0 van. 
Doordat Zandvoort Noord met 
acht mln aantrad, bleef ieder
een redelijk fris. Die frisheid bij 
de spelers zorgde ervoor dat 
het verschil in de tweede helft 
echt werd gemaakt. 

In een tijdsbestek van twee 
minuten scoorden achtereen
volgens Smits en Stobbelaar 
en stond Zandvoort Noord op 
4-0. Grootverdieners waren 
Eduardo van Zeeland met twee 
treffers en Alex Verhoeven met 
drie goals. Door hen kwam 
Zandvóort Noord van 5-0 naar 
9-0. Rob Smits bepaalde de 
eindstand met 10-0. Bij 9-0 liet 
Paap een grote mogelijkheid 
liggen om de dubbele cijfers 
op het scorebord te zetten. Hij 
schoot vlak voor open doel qver. 

Een prima opsteker voor 
Zandvoort Noord omdat in de 

. u itwedstrijd ervoor met 11-6 
werd verloren. 

SV Zandvoort zondag te licht voor DSOV 
Het door schorsingen en blf1$sures geteisterd SV Zandvoort was 
zondag niet opgewassen tegen de rode lantaarndrager van de 
vierde klasse en verloor dan ook kansloos met 4-0. De 
Zandvootters staan nog wel buiten de gevarenzone maar moe
'ten de komende wedstrijden to~h nog punten gaan pakken. 

Zonder Rikkers, Hormefio. overeind, maar na balverlies'op 
SGhraal, Welten, Koper, Paap en het middenveld was het toch 
misschien !'log wel een verge- raak,1-0. 
ten naam lukte het Zandvoort In een dergelijke wedstrijd zit 
niet 01Tl ond~r de druk van- het dan ook nog tegen, want 
daan te komen. Zandvoort in blessuretijd van de eerste 

. bleef tot aan de 40e minuut helft kreeg Zandvoort een 

HANDBAL 

onterechte vrije trap tegen, 
waar de 2-0 uitkwam. 

De tweede helft was een for
maliteit. DSOV bleef het meest 
in balbezit en kreeg ook de 
meeste kansen. De jongens 
van trainer/coach Barry 
Bui,tenhek werden al snel op 3-
o gezet en dat de eindstand 
uiteindelijk op 4-0 werd 
bepaald was alleen maar 
belangrijk voor de statistieken. 

Weer geen winst ZSC handbalsters 
Nadat de thuiswedstrijd tegen D'e Meer vorige week in de 

.. tweede helft - na een gelijk opgaande partij in de eerste' helft 
- met 11-15 verloren was gegaan, keken d,e ZSC-dames met wat 
optimisme naar de uitwedstrijd tegen Lotus. Het werd echter 
op nieuw een deceptie want na een 13-8 achterstand bij rust 
werd het uiteindelijk een ruime 21-13 nederlaag • . 

Nadat ZSC, dat het zonder de . 
gebleseerde Lucia v.d. Drift en 
Laura Koning meest doen, 
het openingsdoelpunt had 
gescoord, kwam Lotus op 
toeren en met gera(ineerd 
samenspel speelden ze met 
regelmaat de ZSC-defensie uit 
elkaar. De Zandvoortse dames 
lieten zich daa rdoor niet ... 
ontmoedigen en wisten een 

aantal fraaie , aanvallen op 
te zetten, diè voor de pauze 
acht doelpunten opleverden. 
Lotus scoorde echter vijf keer 
meer waardoor de ruststand 
13-8 was. 

I n de tweede helft bleef ZSC 
proberen met een positieve 
spelopvatting tegenstand 
bieden aan de thuisploeg . . 

Keepster Diana Agten wist drie 
van de 13 (!) strafworpen te 
stoppen, maar zij kon niet ver
hinderen dat de tweede helft 
een eenzijdig beeld te zien gaf 
Omdat ZSC toch nog kans zag 
vijf maal te scoren stonden er 
aan het eind van de wedstrijd 
13 Zandvoortse doelpunten op 
het wedstrifdform u I ier. Lotus 
mocht er daarentegen 21 laten 
noteren zodat de overwiflning 
met 21-13 zeer geflatteerd voor 
de thuisclub was. De dertien 
ZSCtreffers kwamen op naam 
van Debbie Tibboel (6), 
Romena Daniëls (4), Su-zanne 
Zwemmer (2) Naomi Kaspers (1). 
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VOETBAL 

Zandvoort zaterdag wint 
,degradatieduel 

De zaterdagvoetballers van de SV Zandvoort hebben de uitwedstrijd 
tegen mede~egradtiekandidaat Zwanenburg met 0-1 gewonnen 
en daarmee een belangrijke stap gezet naar hartdhaving in de 
2e klasse. Hèt team van Guus van Marcelle kwam gehavend aan 
de start. Liefst zeven spelers van zijn selectie waren door de diver
se oorzaken afwezig. Marcelle moest terugvallen op de routine 
van Arthur P.aap, Vincent Fleers, Sander Hittinger en Bob Brune. 

Vanaf het begin nam Zandvoort 
het initiatief Het leverde een 
aantal goede aanvallen op die 
echter strandden op de rand 
van het strafschopgebied, van 
waaruit de Zwanenburgers 
probeerden met counters tot 
succes te komen. De verdedi
ging met René Paap en Sander 
Hittiriger in het centrum sloot . 
echter' perfect. De Zandvoortse 
aanvallers hielden de Zwanen
burgers onder druk wat na 25 
mÎnuten succes leek te hebben 
toen Yasmin Ahmetovic alleen 
op de keeper af kon,gaan. 
De assisi?tent-scheidsrechter . 
van de thuisclub meende ech
ter ten onrechte buitenspel 
geconstateerd te hebben 
waarin de overigens goed 
leidende scheidsrechter hem 
tenonrechte volgde. Dat er 
ook nog zoiets a,ls recht bestaat 
bewees de keeper van Zwanen
burg die de vrije trap mocht 
nemen. In plaats van het speel
tuig naar één van zijn veldspe
lers te plaatsen schoot hij de 
bal tegen het lichaam van de 
iets naar voren staande Pieter 
Brune. De trap was zo hard dat 
de bal tot verbazing van vriend 
en vijand in het Zwanenburg
doel verdween, 0-1. In de 
resterende tijd voor de rust 
probeerde de thuisclub de 
gelijkmaker te forceren. Op
nieuw bleken de routiniers 

in 'de Zandvoortse defensie 
volledig op hun taak berekend 
en ook sluitstuk keeper Jorrit 
Schmidt bieek betrouwbaar. 

Tweede helft 
In de tweede helft een gelijk 
beeld als in de eerste. Twee hard
werkende teams, die beide geen 
kans zagen tot goed iopende 
aanvallen te komen. Zandvoort 
ha..d daarnaast de handicap dat 
aanvaller Ahmetovic zijn draai 
niet kon vinden. Niet alleen 
miste hij een prachtige kans, 
maar ook ging hij zich afrea
geren op de tegenstanders. Dit 
leverde hem echter alleen een 
terechte reprimande van de 
scheidsrechter op. Een gele kaart 
kreeg de aanvaller pas, nadat hij 
een heftige woordewisseling 
had met een Zandvoortse toe
schouwer. Het onnodige inci
dent bracht zijn teamgenoten 
echter niet uit de concentratie, 
deze b1even consequent de 
Zwanenburgse aanvallen vroeg
tijd ig afstoppen zodat de 
aanvallen slechts sporadisch 
gevaarlijk werden. Toch moest 
doelman Schmidt nog een 
aantal keren handelend optre
den.ln de slotfase waarin Sven 
van Nes nog werd vervangen ' 
door Vincent Hompes, werkte 
Hittingerde bal met hoofd nog 
over de doellat, waarna de ver
diende.o-1 zege een feit was. 

De adverteerders van deze week 
DanRzû onze adverteerders kunnen wij u,op de hoogte;houdepNan alles 
wat in Zandvoort leeft. Deadverteerders in de krant van deze week zijn 

. (Inalfabetische volgorde): 

Aan Zee Vakantiehuizen (nA 
Accountantskantoor Cense en van tingen 
Huppelschoten Circus Zandvoort 
Administratiekantoor K. Club Nautique . • 
Willemse eNG Groep . 
Asian Delights . 'Danzee 
Auto Strijiler Enigma Reflexica 
Äutobedrijf Zandvoort FOto MeRnO Gorter 
Bakker Paap GBZ 
Bertram Bt Brood • Gr~n links 
BloemsierkunstJ;' & ·Uzerhandel Zantvoort 
H~n)t Blujjs , Kapsalon van der Feer 
lloomerang, Eetcafé Kippetrap 
Sou"deWljn's Visservice lokaal't 
eafé Oomstee Manuta , 

Ouderen PartÎj 
Za,!'ldvoort ' _ 
P. van Kleeff 
Pluspunt 
PRTO 
PvdA 
Take Five 
TradeArd 
Van der Valk & Swart 



rJCC) 
'tXY 

Olympisch voordeel bij 
, . 

Auto Strijder Zandvoort 

tot €2.075,- voordeel! 

'Alle Turijn modellen o.a. met airconditioning, ABS, airbags, 
centrale deutitergrendeling, elektrisch bedienbare ramen voor 

Uw Volkswagen Dealer 

Auto Strijder Zandvoort 
www.autostrijder.nl 

Burg .. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 - 5714565 
I 

Dier"ván de.wee 

S,eedy pOWeTTTTTUU. 
Speedy is een gezellige geca
streerde kaler van rond de tien 
jaar. Echt een avontuurlijke man, 
die !èklcer in het rond hupst. Hij 
gaat graag naar buiten en 
andere kalten io Zijn buvrt 
vindt hij eigenlijk best gezellig. 
HU krijgt speciaal voer voor zijn 
blaas. Dat zal hij zijn hele leven 
moeten krijgen en dqt is wel 
lets duurder, maar dat Is niet te 
veel gevraagd voor dele lieve 
meneer, wànt ecbt waà'L.het 
is zo een schatje! Hij verdient 
echt een gelellignuisje waar 
hij leld(er veel aandacht krijgt. 

"" 

. Van Vloer tot plafond in 
• het nIeuw staan wij weer 

op onze vertrouwde plek 
op het raadhui~plein . 

met 

~ 

Zaterdag 
MOORKOPPEN 
75 CENT per stuk 

Zondag ' 
4 CROISSANTS 
voor '2 EURO 

Niet v.rgeten: 

Wil jij ook 
deze krant 
bezorgen? 

~I~ 
ot ............. 

Bel OZJ - 573 rt ~ 
'ofmail naar . 

Prijsvraag bij Bo~dewij,,·s Visservice ~ 
Hoe lang werk.t Boudewijn Beantwoord deze prijsvraag 
al in de visbranche? en win een heerlijke verrassing 
f die wij op dit moment niet 

verklappen. Dit kan tot en met 
28 februari 2006. Het beste en 
juist omschreven antwoord maakt 
de meeste kans op de prijs. 
Vergeet niet uw naam en tele
foonnummer te vermelden. 

Infotlzandvoortsecourant.nl 

Email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl Of stuur uw oplos
sing naar: Boudewijns Visservice, Voltastraat 1, 2041CK Zandvoort 
Oplossing v.orige pr~svraag: Bijnamen van de Zeeduivel: 
~taartvis, roggevreter, hengelaar, hamvis, hozemond, lotte. 
De prijs is gewonnen door mevr. Dorsman 'uit Zandvoort. 
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Gemeente Zandvoort 
Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info @zandvoort.nl - www.zandvoort.nl 

Gemeentelijke publicatie week 8 - 2006 

Vergadering College 
De . besluitenlijst van de collegevergadering van 
14 februari en de verdere in week 7 door het college 
genomen besluiten zijn 21 februari vastgesteld. De 
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op 
de website. 

I 

Reiniging GFT-rolemmers 
Van 20 t/m 24 februari worderi de GFT-rolemmers 
weer schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag 
als het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer 
na het legen staan totdat de schoonmaakploeg 
geweest, is. Let op: Dit kan 'ook na 17.30·uur zijn . 

t(ergunningen 

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- 2006-024Lv, ingekomen 14 februari 2006, 

Oranjestraat 12, het tijdelijk plaatsen van een 
reclamebord. 

- 2006-026Lv, ingekomen 15 februari 2006, 
Brederodestraat 25, het gedeeltelijk verandèren 
van de'kozijnen. 

- 2006-027Lv, ingekomen 15 februari 2006, 
Kostverlorenstraat 108, het plaatsen van een 
veranda aan de achterzijde van de woning. 

- 2006-028Lv, ingekomen 16 februari 2006, 
Burg. v. Alphenstraat 108, het plaatsen van 
verwijzingsborden. 

Bentveld: 
- 2006-025Lv, ingekomen 14 februari 2006, 

Duindoornlaan 35, het gedeeltelijk vergroten van 
de woning (garage/bijkeuken) . . 

De hierboven genoemde aangevraagde bouw
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 
deze aangevraagtle bouwplannen kenbaar kunt 
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of de bouw
verordening kan worden 'verleend, kan tegen ons 
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden 
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
vrijstelling Wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de 

vergunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit 
worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. 

Vrijstellingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is 
voornemeris om met toepassing van artikel 19, lid 2 . 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te 
verlenen voor het: 

- plaatsen van een brug ten behoeve van een 
restaurant op het perceel Boulevard Barnaart 59 te 
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2005-157Rv). 

Voor.melde bouwaanvraag ligt met ingang var:l 
24 februari 200~ gedurende 6 weken ter inzage bij 
de Centrale Balie van het Gemeentehuis tijdens de 
openingstijden. Gedurende de termijn van de ter 
inzage ligging , kan eenieder schriftelijk haar/zijn 
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij 
het college van BurgemeElster en Wethouders, 
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter
bovenhoek van uw brief "zienswijze" te vermelden. 

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort: 
- 2005-114Lv, verzonden ' 09 februari 2006, 

Haltestraat 62, het legaliseren van een tuinh\Jis. 
- 2005-033Sp, verzonden 15 februari 2006, 

Oranjestraat 14, het splitsen van woonruimte. 
- 2005-153Rv 1 e fase, verzonden 16 februari 2006, 

Oranjestraat 12, het. bouwen van een apparte
mentencomplex. 

- 2005-181 Lv, verzonden 16 februari 2006, · 
Gasthuisplein 8, het vergr<;>ten van de dakkapel. 

- 2005-198Rv, verzonden 16 februari 2006, 
Nieuwstraat 1/Haltestraat 50, het oprichten van 
twee appartementen. 

- 2005-207Rv, verzonden . 16 februari· 2006, 
Kerkstraat 29, het vernieuwen van de winkelpui. 

- ~005-208Rv, verzonden 16 februari 2006, 
Kerkstraat 29, het plaatsen van zonwering aan de 
gevel van de winkel. 

Bezwaarschriften 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ 
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 
inzàge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden: 

Gemeente Zandvoort 

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn ' 
van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekend, 
making is de verzenddatum van de vergunning. 
Indien het geen vergunning betreft is dit de publicatie
datum. 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 werking van het besluit waar
tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een 
verzoek om een. voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus ' 956, 2003 RZ 
Haarlem .• Een dergelijk verzoek dient vergezeld te 
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. 

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

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 
~aaridag Um woensdag: 08,30 - 16,00 uur 
Donderdag: 08,30 - 20,00 uur 
Vrijdag: 08,30 - 12,30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar 
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en 
rijbewijzen e,d, 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats' en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10,00 - 16,00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op 
maandag, woensdag, donderdag. en vrijdag tussen 
09,00 en 10,00 uur, 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 

1. Zandvoorts'Museum, Swaluëstraat 1" 

2,' Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2 

",~·3."" Oranj,è,Nassauschool, Lijsterstraat 1 ~3 
k 

4~ Gemeenschapshuis, Louis Davidss~r~at 17 

5.,. Ro~e, Kruisgebouw, Nicolaas Beétslaan 14 

6. Cal:vijni aal, Ingang Emmaweg 22 

7. Stichting Plusaunt (voorheen AI(~A), FIA"",in'7c"" r~·~1F· " 

8. Zorgcentrum, Herman Heijerma'nsweg'73 

Ji9• Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan'16s 

10. Stichting A.G. Bodaan, Brameniaa!:, 2 
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Aan de slag op Zandvoortselaan .onder de Bomen 

Als de races van 14 en 15 oktober aan
staande op het Circuitpark voorbij zijn, 
start de gemeente met de uitvoerings
werkzaamheden. Zij rekent erop dat 
deze afgerond kunnen worden voor 
de paasdagen van 2007. 

Werk 
Er- staat veel op stapel. Boven én onder de grond 
wordt er heel wat overhoop gehaald. Er komen 
nieuwe trottoirbanden. Er komen parkeerplaat
sen aan beide kanten van de rijweg. De parkeer
vakken worden met de bestaande klinkers 
bestraat en de rijweg wordt in 'asfalt uitgevoerd. 
De voetpaden worden met de huidige dikke grijze 
tegels betegeld. De verlichting wordt voigens 
de huidige normen aangepast. Het fietspad zal 

. afhankelijk van onderliggende kabels en leidingen 
in rood asfalt of rode tegels worden uitgevoerd. 
Op enkele plaatsen worden de oude gas- en 
waterleidingen vervangen of worden kabels 
omgelegd. En het riool wordt vernieuwd. 

Bomen 
Het transportriool en een grote waterleiding 
worden omgelegd. Dat betekent veel en diep 
graafwerk. De bomen kunnen daardoor niet blij
ven staan tijdens de werkzaamheden. Tijdelijk 
zit de Zandvoortselaan dan zonder 'groen'. Met 

nadruk vermeiden we hier tijdelijk, want natuur
lijk blijft het een laan met bomen. Dit gedeelte 
van de Zandvoortselaan heet niet 'Voor niets 
'Zandvoortselaan onder de Bomen'. Een groot 
deel van de huidige bomen krijgt een nieuwe 
plek in Zandvoort en er komen nieuwe bomen 
(Robinia pseudoaccacia), die vanaf juni wit bloei
en, voor terug. De voorbereiding voor het ver
planten van de bomen zal vanaf maart plaats
vinden en met de start van het wegenwerk 
in oktober, worden de bomen verplant. In de 
huidige planning staan de nieuwe bomen er in 
het voorjaar van 200]. 

Tekst en uitleg 
De bewoners van de laan zijn inmiddels op 
de hoogte gesteld over de werkzaamheden en 
wat dat voor hen zal betekenen. Maar de 
gemeente doet meer dan alleen een brief in de 
bus stoppen. Om de bewoners -en andere 
belangstellenden- een beeld te geven van 'wat 

Laatste verkiezingsdebatten 
Op 7 maart zijn er gemeenteraadsverkie
zingen. Er zijn nog enkele momenten 
waarop u de partijen kunt horen en zien. 

25 februari - politieke markt PVDA 
De PvdA Zandvoort organiseert een 
politieke markt op zaterdag 25 februari 
in het Gemeenschapshuis. Tijd: van 11.00 

uur tot 18.00 uur. 

3 maart - lijsttrekkersdebat 
Op vrijdag 3 maart is er een politiek debat 
tussen de lijstrekkers van de partijen die 
meedoen aan de gemeenteraadsver
kiezingen. 
Het debat wordt in zijn geheel live 
uitgezonden op ZFM van 20.00 uur tot 
22.00 uur. locatie: hotel Hoogland, 
Westerparkstraat. 

de gemeente gaat doen, zijn vanaf 26 februari 
tot 18 maart de ontwerptekeningen in de hal ' 
van het gemeentehuis te bekijken. Als u daar
bij vragen heeft, kunt u bij de receptie vragen 
of een medewerker van de gemeente een 
toelichting komt geven. 

VeTkiezings
pTogTam"1~'s 

Op een Tl] 
Weet u nog niet op welke partij u stemmen 
gaat? Bekijk dan eens het verkiezingsonder
deel op www.zandvoort.nl. U vindt hier 
onder meer alle verkiezingsprogramma's bij 
elkaar - onderdeel Bestuur> Verkiezingen 
gemeenteraad 2006. 

Avond 'van de 
verkiezingsuitslag 

in De Krocht 

De gemeente Zandvoort organiseert 7 maart, 
op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, 
in gebouw De Krocht De avond van de 
verkiezingsuitslag. De zaal gaat 20-45 uur open. 
De avond start met een optreden van het koor 
Music in. ZFM verzorgt een live-radiouitzending 
en zal ter plaatse interviews verzorgen. Fred 
Kroonsberg -raadslid voor de PvdA én muziek
liefbebber- verzorgt de muziek. Tussendoor veel 
live-interviews en de eerste reacties van de 
lokale politici op de uitkomsten. U bent van 
harte welkom. 
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De Raad van State heeft het be

sluit van gedeputeerde staten 

(GS), die een vergunning voor 

zeven extra geluidsdagen had 

afgegeven aan het Circuit Park 

Zandvoort, vernietigd. GS vond 

dat Circuit Park Zandvoort de . 

extra dagen nodig had om 

de concurrentie met andere 

circuits aan te kunnen gaan. 

Op formele gronden haalde de 

Raad van State een streep door 

de rekening. 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! 

Bept'pam 
&VBROOD . 

, ,.../..-

Geldig ·t/m zondag 4 maart 

• Wit pan bloem € 0.75 
• Chocolade croissant € 1.00 
Nieuw in ons assortiment: 
belegde broodjes niet ambach
telijk gemaakte salades 
.• hete kip salade 
• kip pesto of kip kerry salade 
• zelf gemaakte filet américain 
• geitenkaas met honing/pijnboompit 
• verse krab - of tonijnsalade 
• roomkaas met verse biesloo-k 

of zoete peper 

Raadhuisplein 14 
1023-5736461 - Zandvoort 

D~ uitspraak van de Raad van 
State, 'Nederlands hoogste 
rechtsorgaa n, laat zien dat op 
puur economische redenen de 
revisievergunning is vernietigd. 
Economische redenen staan 
niet in de wet Milieubeheer 
vermeld en konden daa rom 
niet worden meegenomen in 
de beoordeling. 

Het nationale circuit in de Za ndvoortse duinen ligt er prachtig bij. Hoe ziet de toekomst er uit? 

Concessie 
Circuitdirecteur Hans Ernst zegt 
in een reactie teleurgesteld te 
zijn, maar niet verslagen: "De 
enige concessie die we moe
ten doen, is dat het evenement 
Masters of For.mule 3 op 17 juni 

Tegenslag Circuit 

'Ze kunnen het circuit ook 
in de Noordzee aanleggen' 

onder deze omstandigheden 
gee~ doorgang kan vinden. 
Hoe jammer we dat ook vin- . 
den, maar dat is in dit verband 
de beslissing die we hebben 
moeten nemen. Naar andere 
mogelijkheden voor de Formule 
3 wordt nog gekeken. Misschien 
kan het gedurende één van de 
andere gelujdsdagen worden 
ingepland. Met topevenemen
ten als het FIA WTCC, de DTM er;) 
de A1GP is onze internationale 
positie echter ijzersterk." 

op het circuit in ieder geval 
voor 2007 door te kunne'n laten 
gaan."Zandvoort houdt van het 
circuit", oordeelt Tates. 

Strijd tegen circuit 
De milieubewegingen en de 
'omwonenden', die de pro
cedure hadden aangespan
nen, zijn verheugd met de 
uitspraak. Woordvoerder 
Rolf van Arendonk namens 
Milieufederatie Noord-Holland' 
en stichting Duinbehoud , 
spreekt in een regionaal dag-

"Zandvoort houdt blad van een "mooi resultaat". 
. van het circuit" Hij vilildt dat de uit spraak der-

De gemeente Zandvoort staat mate zwaar is, dat Circuit Park 
pal achter het circuit:ln de of- Zandvoort zou moeten verhui-
ficiële reactie namens het col- zen naar de Maasvlakte. Coen 
lege zegt woordvoerderTon van Bleijs, die na mens stichting 
Heemst dat "met de uitspraak Geluidshinder Zandvoort al ja~ 
een dikke streep gezet wordt ren een strijd voerttegen Circuit 
door het evenementenbeleid . . Park Zandvoort, gaat ze lfs nog 
van de gemeente Zandvoor.t, een stap verder. Hij vindt dat de 
waarin Circuit Park Zandvoort bestaandevijfgeluidsdagen nu 
een prominente rol speelt." Bij ook ter discussie staan. 
monde van wethouder Wilfred 
Tates zegt het college alle steun 
aan Circuit Park Zandvoort toe 
om de beoogde evenementen. 

Enquête 
Door middel van een enquête 
wil De Zandvoortse courant 

GROEP.NL 
PJNANCIAL SERV I CE' S 

graag weten wat uw mening is 
over· het circuit. Ga naar www. 
zandvoortsecourant.nl en laat 
uw stem gelden. Naast het 
invullen van de enquête kunt 
u ook uw mening verwoorden 
via een speciaal opengesteld 
e-mailadres: . 
ci rcu it@zandvoortsecourant.nl 

Zie ook pagina 5 

NIEUWE COLLECTIE 

PRADA 
ZONNEBRILLEN & 

CORRECTIE MONTUREN 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 

. Tel. 023 - 57 12 466 

7 maart afscheidsreceptie waar
nemend burgemeester mevrouw Maij. 
Ook u bent welkom . 
Lees voor de details de gemeente-advertentie. 

Gemeente Zandvoort 

Toeslagen waar u wellicht aanspraalé 
op kunt maken: de langdurigheids
toeslag en Toeslag chronisch zieken, 
gehanqicapten en ouderen. 
Lees de gemeente-advertentie. 

Gemeente Zandvoort 

"---= 
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FAMILIEBERICHTEN ,1-(.1, 

f 

Henk, we zullen je missen. 
We wensen de familie 

veel sterkte toe. 

WATERSTANDEN 

MAART HOOG LAAG HOOG LAAG HOOG 
WATER ·WATER WATER WATER WATER 

[p002~,()Q:lQ;.tt~ •• ~ 
VR 2 02.52 10.37 15.09 

Arlan en Debby 
Patriek en Mandy 
de kinderen 

~·~-'%t;:'"'"'il'§qià1}.,.~~s74~61 
;;1 ('o;"~io 4 01.13 04.09 11.58 

en het personeel van de ~~skraam 
P J'; 'I 'ltM"r,;S -. ".i"~ :1'3("O ds&""ol3>l 'fIT6 

r', i' .' DI 6 01.06 05.10 12 .58 17. 21 
'-----------~------------------~ 

BURGERLIJKE STAND 

~ 17FEBRUARI-22FEBRUARI2007 

Geboren: 

: Rosanna Bonnie;dochter van : Otte, Mark Stephan 
Hendrikus en : van Wilsenis, Mirjam. 
Wesley, zoon van: van der ~inden, Bruni en: Rutgers, 

, Monique. . 
Jason, zoon van: Nuijten, Mike en: Jacobs, Leonarda 
Catharina. 

· Jacob Jetsada, zoon van: Paap,Jacob en : Pawang~am, . 
: Janpen . 

· Overleden: 

van Otte rI 0, Johannes Jacobus, oud 68 jaar. 
: Paap geb. Uiterwijk, Catharina Johanna, oud 78 jaar. 
: van Beem, Nelis, oud g?jaar. 
: Halenbeek,Arie,oud 75jaar. 
· de Vries,Johannes Waltherus Jozef, oud 84 jaar 

Succesvolle collecte 
Amnesty International ' 

· De collecte van Amnesty International, die 

· afgelopen 12 tlm 18 februari in bijna heel Zand-

· voort en Bentveld w~rd gehouden was · zeer 

· succesvol. Door de 18 collectanten werd namelijk 

€ 2522,- opgehaald. De bewoners. reageerden 

· overwegend heel positief op de oproep 'Geef om 

, vrijheid'. 

· De opbrengst van de col
lecte is voor Amnestyvan 
groot belang. De men
senrechten organisatie 

: is volstrekt ·onafhanke-
: lijk en voor haar werk
: grotendeels afhankelijk 
: van giften van particu-
· lieren . 

.Amnesty dankt ieder
een van harte voor çje 
geldelijke bijdrage. Ook 

: bedankt Amnesty alle 
· vrijwilligers, die in weer 
· en Wind hebben gecol
lecteerd, voor hun en- . 
thousiaste inzet. 

Mocht lJ de collecte neb-: 
ben gemist;'dan kurit u 

. e}/entueel uw bijdr~ge 
nog overmaken op I:lank
r~kening 454000 van 
A'mnesty Interna'tional 
te Amsterdam . 

Om volgend jaar in heel 
Za ndvoort en Bentveld 
te kunnen collecteren 
zoekt Amnesty nog 
een aantal collectan
ten . . U kUJ1t zich per . 
e-mail aanme lden bij 
hen kkamminga@zon
net.nl.of bellen naar 

5729,172 . 

Wo 7 01.29 O'S: .1 113.36 17.52 

Do 8 01.5 2 06.09 /14.08 18.22 

KERKDIENSTEN 

ZONDAG 4 MAART 
/ 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkp/ein 
. 10.00 uur ds. mr. J. W. Verwijs . 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuweriken/aan 7, 
Aerdenhoût 
10.00 uur ds. M .J. Smalbrugge 

RK Parochie Antonius St Paulus, Sparren/aan 9, 
Aerdenhout 
10.30 uur mevr. M. Holt 

COLOFON * ZANDVOORTSE 
COURANT 

Verv.hijnt iedere donderdag en wordt gratis 
hu!s-aan-hu is bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: 
Hogeweg 32 
2042 GH Zandvoort 
Tel & Fax 023 - 5732 752 
Email: redactie@ 
zandvoortsecoura.nt.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag en dinsdag 
09-30 -16.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentie acquisitie: 
Lettyyan den 

J Br~nd-Kinderdijk 
"l'el: 06 - 434 297 83 
Emaii: letty@ 

. :~andvoorts~coura nt.nl 
advertenti~s@ 

zandvoortsecou rant.nl 

Bladmanager: 
Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 
Email: gillis@ 
za ndvoortsecou ra nt.n I 

Centrale redactie: 
Joop van Nes 
Tel. 06 - 144 826 85 
Email: joop@ 
za ndvoortsecou ra nt. n I 

Vormgeving: 
IR Design Zandvoort 
wwwirdesignzandvoort.nl 

Druk: 
8oesenkool Krantendruk 8.V. 
Cast ri cummerwerf 23-37 
1901 RW Castricum 

Verspreiding: 
Verspreid Net 8. V. 
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 -18.00 uur 
023 - 5716 105·of 
06 -12136136 

Uitgever: 
Zandvoort Press 8.V. 

Oplage: 9.250 exemplaren 

www.zandvoortsecourant.nl 

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

Hoera Hoera! 
O~k jij, 
Gerda, 
bent 50 jaar! 

Gefeliciteerd en we maken er 
een feestje van! 
Je hele familie 

!··········· · ··· ·············· · ······G·~~d~······· ···· ........ ...... .. ........ ! 

I Van harte gefeliciteerd! I· 
I· I 

I ; 
I Gerda 50 jaa1 I 
: .. .. .............................................................. .......... ................. : 

Hoera, 'het is een meisje, 
al 30 jaar. 

Daphne, 

Je wilde helemaal niet 
op de wereld komen, 
dertig jaar geleden. 
Maar toen je er één
maal was, ging het 
ook prima met onze 
gespierde spijker. 
Even leek een carrière 
als prima ballerina er 
in te zitten, maar op 
het laatste moment tocl;! maar niet. 
Éénmaal in Harlingen ~as eigenlijk alles belangrijker 
dan school en je was een echte puber met een gebruiks
aanwijzing. 
Na school had je eigenlijk geen idee wat je wilde doen 
.en een baan als pompmedewerkster beviel je prima. 
Wie had gedacht, dat je voor de vliegerij zou kiezen, 
maar je bent nu helemaal op je plaats. 
Lieve schat, van harte. We zijn ontzettend trots op je 
en wensen je alle geluk samen met je mannetje in het 
gezellige Z;mdvoort. 

Duco en Margriet 

Trots en blij zijn wij 
met de geboorte van 

onze kleinzoon 

JACOB JETSADA Paap 

Opa en Oma Paap 



Dinsdag 6 maart 
gemeenteraadsvergadering , 

Dinsdag 6 maart is er weer een gemeenteraadsvergadering 

in het raadhuis. Op 'de agenda staan een aantal belangrijke 

zaken zoals het voorbereidingskrediet voor de ondergrondse 

parkeergarage in het Louis Davids Carré. 

De gemeenteraad is op ]2 de- Museum 
cember jongs leden akkoord Het ' initiatiefvoàrstel om 
gegaan met het zogeheten in Zandvoort tot een ge-
'Masterplan LDC'. Onderdeel luid- en fifmmuseum komt 
daarin is een parkeergarage, ook aan bod. De commissie 
die deels gesitueerd is onder Projecten & Thema's was 
de te bouwen brede school. zeer lovend over de 'col 
Om op korte termijn te kunnen . lectie Attema' en wil graag 
startenmethetóntwerpenvan- tot zo een museum komen. 
de parkeergarage is een voor- De vraag is echter waar 
bereidingskrediet nodig, dat gevestigd zou moeten 

Groenwerker 
Ook zal de raad de knoop moe
ten doorhakken die is ontstaan 
door de weigering van de raad 
om een fulltime groenbeleids
medewerker aan te stellen, 
Het college staat daarop maar 
de raad gaat niet verder dan 
0,5 fte (parttime). 

Handhaving 
Het Handhavingsprogramma 
2°°7-2°°9 staat ook op de 
rol. Dat programma geeft pri
oriteit aan bepaalde hand ha
vingstaken, Binnen de kaders 
en de beschikbare formatie 
dient een keuze gemaakt te 
worden in de taken die de 
gemeente heeft en de inzet 
van middelen in de vorm van 
handhavingca paciteit. 

worden . 

Commissie Projecten 
& Thema's 
EeQ dag later vergadert 
de commissie Projecten & 
Thema's. De commiss.ie zal 
zich buigen over de regio
nale startersregeling voor 
jonge woningzoekenden en 
over de consequenties van 
de herijking van de gemeen
telijke monumentenlijst . 
Tevens krijgt de commissie 
een presentatie va~ woning
bouwvereniging EMM over 
huisvesting van jongeren te 
zien. 

Beide vergaderingen vinden 
plaats in de raadszaal van 
het raadhuis en beginnen om 
20.00 uur. ' 

Buitenschoolse opvang De Boomhut 
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep I tlm 8 
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur 

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn. 

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

CARTOON Hans van Pelt 

'ANDERE WINNAAR _ ..... ---
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7 maart.Provinciale Sta len MERKIEZINGENI 

IJ hMfl h t voor h.ll~uge·n 

Zandvoorters Op groslijsten 
'Staten verkiezingen 

Op 7 maart mag er weer gestemd worden. Ditmaal zijn de 

Provinciale Staten verkiezingen de reden om naàr de stembus 

te gaan. Een aantal Zandvoorters staan op diverse groslijsten 

voor deze verkiezingen. Zo ook burgemeester Rob van der 

Heijden, die ,na een afwezigheid van ruim vijf maanden zijn 

werkzaamheden weer zal hervatten. 

De meeste kandidate.n 
staan op de lijst van de 
Ouderenpartij NHIVSP. Maàr 
liefst drie Zandvoortse raads
leden staan daarop. Bruno 
Bouberg Wilson staat, op 
plaats vijf. Carl Simons staat 
op twaalf en Peter Boevé een 
plaatsje lager. Volgens Simons 
zijn deze plaatsen niet direct 
een verkiesbare, want de ou
deren hebben nu één zetel in 
de Staten en zullen blij zijn als 
dat er één blijft. 

Links en Rechts ver
tegenwoordigd 
Ook raadslid Cees van 
Deursen van Groenlinks staat 
op de kieslijst . Zijn 18e plaats 
echter zal hem hoogstwaar- · 
schijnlijk niet de status van 
Statenlid geven. Willem Paap 
(SP) staat op dezelfde plaats 
als zijn collega Van Deursen 
en voor hem geldt hetzelfde 
verhaar. Alwin Oortgiesen 
echter staat op de elfde 
plaats bij de pvçjA. Die zou zo 
maar eens Staten lid kunnen 
worden'. Oortgiesen heeft een 
aantal jaren geleden nog op 
de lijst van zijn partij bij de 
ge m ee ntera a dsve rki ez i ngen 
gestaan maar heeft toen als 
buitengewoon commissielid 
bedankt, 
Burgemeester Rob van der 
Heijden , die op 8 maart 
aanstaande weer in functie 
za I treden, (38e) en Mich iel 
Maathui s uit Bentveld (28e) 
zijn bij de VVD kandidaat . 
Tot slot nog iemand die ook 
met de Zandvoortse politiek 

te maken heeft: wethouder 
Marten Bierman. Ook hij staat 
op de fijst van de ouderenpar
tij en wel als lijstduwer op de 
22e en laatste plaats. 

Hoofdtaak 
Provinciale Staten 
In Nederland vqrmen de 
Provinciale Staten sinds 11 
maa rt 2003 het collectief va n 
volksvertegenwoordigers bin
nen een provincie. Voor deze 
datum waren de Provinciale 
Staten juist het bestuur van 
de provincie, De hoofdtaak 
van de Provinciale Staten is 
thans het controleren van 
het best u u r, dat gevormd 
wordt door de Gedeputeerde 
Staten. 

Verlaging aan
tal Staten zetels 
De leden van de Provinciale 
Staten (Statenleden) worden 
iedere vier jaar rechtstreeks 
door de stemgerechtigde 
inwoners van de provincie 
gekozen. Het aantal leden 
is afhankelijk van het inwo
nertal. Door een wijziging 
van de Provinciewet zal bij 
de aanstaande Provinciale 
Statenverkiezingen , op 7 
maart, he~ totaal aantal 
St?tenleden verlaagd worden 
van de huidige 764 naar 564. 
In Noord-Holland zal het aan
tal Statenleden verminderen 
van 83 naar 55. Gevolg daar
van is wel dat de kiesdrempel, 
het aantal stemmen dat no
dig is voor één zetel, behoor
lijk omhoog is gegaan. 

________ . __________ _____ -'-.;;.::o;..:;;...;:=-~ ___ ~ 



• 
Maart , 

~k -~,---------------------. 
~. De Babbelwagen: Dia special over 

• ~ Oud-Zandvoort. Hotel Faber, • 

• . aanvang 20.0() uur • 

Jazz in Zandvoort: 

• • 
Xandra Willis, aanvang 14.30 uur 

Pokertoernooi: Texas Holçl'em 
in Holland Casino Zandvoort 

• • 
• ~5 Tentoonstelling: Studio A'rti stiek. • . 
• ~ T/m 30 ma~rt in bibliotheek Duinrand • 

• • • 

Postzegelbeurs: In Pluspunt Noord, 
aanvang 19.00 uur 

Genootschapsavond : Genootscha p 
Oud Zandvoort. Gebouw 
De Krocht, àanvang 19.00 uur 

•. L..!! Circuit Park Zandvoort: Final Si x 
fr""" (Dutch Winter Endurance Series) 

A • • • 

·1 • • 

1 Poëzie-middag: Theo Chin Sue leest 
en bespreekt gedichten. Bibliotheek 
Duinrand, aanvang 14.30 uur. 
Toegang gratis. 

An inconvenient truth. 
Filmvoorstelling in Circus Zandvoort . 
Met aansluitend een discussie 
o,l.v. waa'~nemend burgemeester . 
Hester Maij. 

Toneelvoorstelling: 'Ons dorp leeft 
'mee'van de Wurf. Gebouw de Krocht, . 
aanvang ... 

Classic Concerts: Accordeonorkest 
• Progressio o.l.v. Toos de Wit . • 

Protestantse Kerk, aanvang 15.00 uur • ••••••• •• 

~3f1~ . 
. A PRES SKI 

PARTY 
~4f1~ 

voor een "prix d'ami" 
Oosters gemarineerde 

SpareRibs 
Haltestraat 19, 2042UZandvoort 

Open van 4.00 - 01.00 Vr/Zat tot 03.00 
, Ook voor al uw feestjes en partijtjes 

Tel: 0646740220 Peter ' 

LIVE BANDS va 21 .30 uur 

Live Musie Café 

Boudewijn's Visservice 
t Het adres voor al Uw visschotels , 

'~ en Yissp.!'cialiteiten. '~ 
~ - I Paling,Zalm,Oesters,Zeeduivel ~ ""I 

Zeetong,Haai,Mosselen,Kabeljauw 
Schol,Garnalen en nog veel meer. 

U vindt ons op de boulevard nabij Holland Casino 
en op het strand (zuid) van Zandvoort 

tel :023-5730695 I 06-12204845 
Kijk voor meer aanbiedingen en specialiteiten 

op onze website 
www.boudewijnsvisservice.nl 

----------------------~~----------~---------------------

POLITIEK 

Commissievergadering 
start in politiebureau 

. ; 

De integrale commissie Raadszakenen Plan

ning & Control is afgelopen woensdag op een 

bijzonder plaats begonne~. Op uitnodiging van 

de nieuwe teamchef van basisteam Zandvoort, 

J.e. Gouwen, kwamen de commissieleden, onder 

aanvoering van voorzitter Eg Poster, naar het po

litiebureau alwaar zij een presenbtiè bijwoon~ 

den die het beleidsplan van basisteam Zandvoort 

uit de doeken deed. . 

Het basis~eam Zandvoort 
is zeer ambitieus en wil 
gemiddeld op een 7,5 
komen . Dat cijfer staat 
voor de verhouding tus
sen politie en burgers 
en geeft aan dat men 
zeer tevreden is met 
de werkwijze van onze 
Zandvoortse dienders. 
Ook werd i nzicht ge
geven hoe de drie wijk
agenten, Henk Kommer 
(centrum), Jeroen Poppe 
(zuid,strand en Bentveld) 
en Theo Agten (Nieuw 
Noord), werken en func

. tioneren. Door middel 
van cijfers en voorbeel
den uit de praktijk werd 
inzichtelijk gemaakt wat 
zij in hun gebieden voor 
beleid gaan voeren en.ge
voerd hebben. De team
chef was met de gepre
senteerde jaarcijfers over 
2006 duidelijk tevreden 
en sprak de hoop uit dat 
die voor dit jaar nog beter 
zullen uitvallen. 

Om 21.15 uur zette de 
voorzitter de vergadering 
voort in het raadhuis. Op 
'de agenda stond, onder 
andere, de handhaving 
van de gemeentelijke 
wet- en regelgeving. 
Alle fracties hadden veel 
vragen die zoveel moge
lijk door burgemeester 
Hester Maij, als verant
woordelijke, werden 
beantwoord. Duidelijk 
werd dat er meer dan 
300 wetten en regels 
fijn waarop gehand
haafd moet worden . 
Veel te veel en daarom 
zullen er ke'uzes ge- : 
maakt moeten worden. 
Volgens Maij zulle.n die 
keuzes niet gemakkelijk 
zijn. Uiteindelijk kon de 
commissie opdit punt 
geen uniform advies 
aan de raad geven en 
zal het bij de komende 
raadsvergadering als 
' bespreekpunt' op de' 
agenda staan . . 

VREEBUR6&Zn 

Zoekt een leuke hulp 
voor de zaterdag 

Haltestraat 54 - T. 023-5712451 

I 



Ouderen gezond sportief 

Voor het tweede jaar heeft 5portservice Heemstede / Zandvoort een 
. GALM-dag voor mensen van 55 tot 65 jaar georganiseerd. GALM staat 

voor Groninger Actief Leef Model. GALM richt zich op sportief niet 
actieve senioren in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. Er waren maar Iiejst. 
158 aanmeldingen waarvan er 132 kwamen opdraven. Ook wethouder 
Gert Toonen onderwierp zich aan een test. 

Dit jaar geen 'Masters of Formule 3'1 

Premier Balkenende, vorig jaar prominent aanwezig tijdens de Masters, vlak VQor 
de start in gesprek met Guido van der Garde. De laatste, zo zou even later blijken, 
verspeelde op het nippertje de titel. foto: Chris Schotanus 

Enquête over Circuit Park Zandvoort 
De Zandvoortse Courant is benieuwd naar uw mening over het 
circuit. Ga naar www.zandvoortsecourant.n l en vul de enquete in. 

Reacties 
Naast het invullen van deze enquete kunt u uw mening 
ook verwoorden in eeo ingezonden brief (max. 150 woorden) 
of e-mail. Hiervoor is een speciaal e-mailadres opengesteld: 
circuit@zandvoortsecourant .nl ' , 
(Laat ook uw naam en adres achter, zodat de krant uw reactie 
eventueel kan publiceren. Anonieme reacties zul/en daar niet voor 
in aanmerking komen) 

1. Vindt u Circuit Park Zandvoort 
belangrijk voor Zandvoort ? 
a) Ja . 

b) Nee 
c) Geen m.ening 

2. Zou u bezwaar hebben 
tegen 7 extra geluidsdagen? 
a) Ja , 
b) Nee 
c) Geen mening 

3. Ondervindt u geluidshinde 
van Circuit Park Zandvoort? 
a) Ja, ik vind het storend 
b) Nee, geen hinder 
c) Geen mening 

4. Vindt u dat het circuit voor al
tijd in Zandvoort moet blijven? 
a) Ja 
b) Nee 
c) Geen-mening 

Geen internet? Bea ntwoord dan bovensta'ande vragen, knip het 
uit en stuur naar: Zandvoortse Courant (o.v.v. Enquete circuit), 
Hogeweg 32,2°42 GH Zandvoort. 
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E'TOOG EN OOR 
BADPLAATS DOOR 

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? , 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of be1S7327S2) 

Zandvoortse journalist 
gedupeerd 
Joop van Nes, journalist en 
fotograaf van deze krant, 
is afgelopen woensdag be
hoorlijk gedupeerd geràakt. 
Zijn fotokoffer, met daarin al 
zijn fotoapparatuur, is vanuit 
het raadhuis verdwenen. 
Van Nes was eerder uit d'e . 
yergadering va n de int egra
le commissie weggegaan en 
had per ongeluk zijn koffer 
achtergelaten. Toen hij de 
volgende ochtend zijn foto's 
wi·lde bekijken, merkte hij 
dat de koffer niet thuis was. 
Hij informeerde direct bij de 
bodes van het raadhuis ofd ie 
de koffer ve iliggesteld had
den . Dat bleek niet het geval 
te zijn. Ook navraag bij de 
mensen die op de publieke 
tribune hadden gezeten tij
dens de vergadering leverde 
niets op evenals navraag bij 
de commissieleden. 
Van Nes,looft een beloning 
uit,van €50 voor degene die 
de koffer, met volledige in
houd, terugbrengt . Dat kan 
gebeuren bijhet redactie 
kantoor aan de Hogeweg 32. 

Ook telefon isch of via de e
mail kunt u meedelen' waar 
de koffer zich bevindt. Doet 
u dat dan via telefoonnum
mer 5732752 of redactie@ 
zandvoortse-courant.nl. 

algemeen weinig van te mer
ken. Een aantal p'laatsgenoten 
heeft zich kandidaat gesteld, 
maar dat is ook één van de 
weinige links naar deze verkie
zingen wat betreft ons dorp. 
Toch kan een goed provinciaal 
bestuur ook invloed hebben 
op de belangen van Zandvoort. 
We l opvallend is dat het met 
de plakborden waarde deelne
mende part ijen hun affiches 
kwijt kunnen, weer helemaal 
mis is. Voor de Partij voor de 
Dieren is de ruimte op de bor
den schijnbaar onvoldoende. 
Niet alleen hebben zij het 
grootste affiche, maar ze wor
den ook nog over die van an
dere' partijen geplakt. In het 
midden latend wat de oor
zaak is, kan de vraag worden 
gesteld of er geen modernere 
methoden te vinden zijn om 
de politieke partijen hun af
fiche voor de verk iez ingen te 

, laten etaleren. 

Welkom in Zandvoort 
De werkzaamhede,! aan de 
l ift van het treinstation lij
ken geklaard . De st ijgers zijn 
weg, maar ... de lift doet het 
.nog.steeds niet. Wat ook on
veranderd blijft is het aange
zicht van de omgeving rond
om de lift. Het is ronduit een 
aanfluiting hoe het plein, het 
'station zelf en de openbare 
weg er (al jaren) bij liggen. In 
de politiek wordt al jaren met 

iiiiiiiiiiiiiiiiii •• iiii~iijiiiiiiiiii~iii.l re gel m a at de 
ergernis uit-

Komende woensdag zij n de 
verkiezingen voor Provinciale 
Saten. De landelijke partijen 
zijn weer in een verkeizil1gs
strijd gewikkeld. In Zandvoort 
is d~ar overigens over het 

gesproken en . 
er terecht op 
aangedron
gen dat er nu 

. eindelijk eens 
iets moet ge
beuren . Maar 
tot op heden 
is nog wei
nig of niets 
verbeterd. 
Mogelijk . dat 

gemeente en de beheerders 
van het st ation nu eindelijk 
eens iets ondernemen, zodat 
Zandvoort weer· een redelijke 

, entree krijgt. We wachten het 
maar weer af! 

- - --- --"---'-'-'---

Evenementen 
Met e'nige schrik hoorde ik ", 
Zandvoorter van het jaa r 
Arlan Berg afgelopen za
terdag in de uitzending van 
Goedemorgen Zandwoo rt 
zeggen, dat het nog niet ze-
ker is dat de wielerronde en 
solexrace komende zomer 
verreden zullen worden. Een 
belangrijke oorzaak zou vo l
gens de actieve organ isator ~'r 
zijn dat hij nog geen vergun
ning heeft om beide evene- ~~ 
menten op 22 julite houden.' ,~' 
Op dezelfde dag zou er bo
v~ndien nog een aanvraag 
liggen voor een kleine markt 
op het Gasthuisplein. 
Volgens Berg zijn er zie-
ken op de gemeentelij ke .
afdeling die. vergu nnii(gen 
moeten verstrekken. Voo r 
de organisatoren bet ekent 
de vertraging dat zij niet s 
kunnen ondernemen als 
het gaat om het zoeken va n 
sponsors en het contracte- ;. 
ren van renners . 
"Hoe langer ik wacht hoe 
moeilijker het word t ' en 
bovendien wordt, alles da n 
duurder", aldus Berg die liet .. 
weten al eens a'an de porte
feuillehouder gevraagd t e 
hebben hoe de stand van 
zaken is. Tot nu toe zonder 
resultaat. Misschien d'at er, 
de komende dagen bij de 
gemeente actie onderno
men kan worden, zodat we 
na de Masters niet nog ee n 
belangrijk toeristisch eve-

. nement mislopen . Dit kee r 
niet door mile'uact iviste n, 
maar door traag heid va n 
ons plaatselijk bestu ur l ijk 
apparaat . 

De kerstboom 
Sinds afgelopen maandag 
moeten we het ste ll en 
zonder keFstboom op het 
Raadh~isplein. Na een pe
riode van bijna vier maa n
den heeft 'ie het lootje 
gelegd en is de boom weg
gehaald. Eigenlijk we l jam
mer, we ~aren inmiddels al 
zo gehecht geraakt aan de 
boom. 



Every Night Poker 
at the Beach! 
Nu 7 dagen per week Poker Cash Games. 
Spel: Texas Hold'em Limit - Cash Gam~s 

• Aanvang 20.00 uur 
• Inschrijven bij de kassa's of in de 
. pokerpit 

• Speluitleg bij voldoende animo en 
capaciteit 

Woensdag 28 maart 

Special Làdies Day 
met Sonja Bakker · 
Vanavond gaan we 'sonjabakkeren' met: 

• Interactief boodschappenspel 
. • Stel haar al uw brandende vragen 
• Black Jack en Amerikaanse Roulette mé kans 

op haar nieuwste boek gesigneerd door Sonja 
• live kookdemonstratie van Sonja Bakker 

maaltijden door onze eigen koks! 
• Gratis consult van fY!iiotherapeut en personal 

trainer Tanja van Balen van Make .a Move . 

Kreeft 
Special 
De hele maand 
maart kunt u 
iedere dag van 
23.00 uur tot 
01.45 uur 
genieten van een 
fantastische 
kreeftenschotel 
voor slechts 
€ 24,50 p.p . 

Zondag 25 maart 

High Tea Special Sunday 
Om 12.30 uur en om 14.30 uur 
serveren wij een overheerlijke High 
Tea aan tafel voor maar € 17,50 p.p. 
Reserveren kan via 023 - 57 40 542 
(alleen tijdens ka ntooruren). 

Holla nd Casino Za ndvoort, Bad hui splein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie. en onze voorwaarden op hollandcasino .nl 
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Meer openbaar vervoer . 
houdt Zandvoort bereikbaa.r Maij ambteloos burger na 7 maart 

Burgemeester Rob van der Heijden zal op 8 maart zijn taken 
CQA-statenlid Joop Post ziet de oplossing om Zandvoort ook ,weer opnemen. Na 

in de ' toekomst bereikbaar te houden in een gestroomlijnd een afwezigheid 

óp~nbaar vervoer. Post, zesde op de lijst voor de provinciale ' van ruim vijf maan-. 

verkiezingen van volgende week en toekomstig Europarle- . ,den is hij weer vol

mentariër, sprak dinsdagavond tijdens de iJiloopavond van de doende hersteld ' 

plaatselijke afdeling van het CDA. om de leiding van 

Een hogere frequentie van de 
treinverbinding met Haarlem 
en een mil.ieuvriendelijke mo
norail, is volgens Post de oplos
si ng. "Za ndvoort heeft door zij n 
unieke ligging de mogelijkheid 
om 'de oplossing te zoeken in 
milie'uvriendelijkvervoer. We 
moeten kijken naar zaken die 
ertienjaargeleden nietwaren, 
maar nuwel mogelijk zijn", stel
de de CDA politicus die vindt 
dat Zandvoort het in zich heeft 
om een belangrijke Europese 

:. badplaats te worden. 

Zee 
, Om de kust te 'b'eschermen 
, moeten er volgens Post voor

zieningen in zee.'fVorden aan-

gebracht in de vorm van bij
voorbeeld een eiland, dat dan 
weer gebruikt kan worden_om 
landingsbanen en een over-

\ 
slaghaven aan te leggen. Een 
toeristische haven in 'het noor
delijk deel van de gemeente 
is niet alleen een toeristische 
trekpleister, maar zorgt ook 
voor een breder stand. 

Beauty 
Zandvoort kan meer gebruik 
maken van de aantrekkings
kracht van het circuit. Volgens 
Post kan men dan inspelen op 
een beautyconcept, wat aan
sluit bij het imago van het cir
cuit. "Beauty levert meer op 
dan weljness", aldus Post. 

Politieke fietstocht 
door Waterleidingduinen 

Gedeputeerde Patrick Poelman en wethouder Mart~n Bier

man hebben samen met de directeur van het Amsterdamse 

waterleidingbed~ijf, Ed Cousin, een fietstocht door de Water

leidingduinen gemaakt. 

Na'defietstocht werd het gezelschap door bu'rgemeester Hester Maij op het 
raadhuis ontvangen en werden er diverse ideeën besproken 

De tocht was bedoeld om 
inzicht te krijgen over de 
mogel.ijkheden om de paden 
te openen om te fietsen, iets dat 
nu nog verboden is. Ook werd 

vinciale project'Bereikbaarheid 
Kust' Zandvoort vanuit Nieuw 
Ven nep en omgeving per fiets 
te kunnen bereiken .. 

er stilgestaan bij de plannen . Met name Poelman was zeer 
om de zuidduinen en het ge- onder de indruk en zal bij de 
bied achter de Kennemer Golf Amsterdamse gemeenteraad 
e~ Country Club en Circuit Park aandringen op opheffing van 
Zandvoort voor het wild te ont< hetfietsverbod. Ook wil hij zich 
sluIten via ·een ecoçluct overde binnen Gedeputeerde Staten 
Zandvoortselaan. Een fietspad hardmaken voor het ecoduct. 
zou on,derdeel daarvan uit moe- Op den duur zal eveneens over 
ten make.n. Niet alleen om door de-spoorbaan en de Zeeweg 
de duin~n te kunnen fietsen een overgang voor het wild 
maar ook Om binnen het pro-_ moeten komen. 

. onze gemeente 

op zich te nemen. 

Dat betekent dat 

waarnemend bur

gemeester Hes

ter Maij dan weer 

ambteloos burger 

zal zijn. 
HesterMaij 

Maij gaat met pijn in haar Zelfstandig 
hart weg. "Ik vind het ontzet- Vanaf het begin heeft Maij een 
tendjammerdat ikweg moet. goede band met de raad ge
Iedere dag dat ik hier naartoe had . Na de gesprekken met de 
ging heb ik genoten. Het was fractievoorzitters zei iedereen 
altijd net als een warme de- ' volmondigja om haar als waar
ken die ik over me heen kreeg. nemer te installeren. Ze heeft 
Zandvoort is een dorp, waar ie- in de vijf maanden alleen met 

dereen die Ik heb Zandvoort voor Va n der 

er woont altijd in mijn hart gesldten . Hei j dke n 
heel trots ges pro en 
op is. Het is dan weliswaar tijdens ziekenbezoek en ze' 
een dorp maar met stadse heeft al de besluiten die ge
problemen. Dus je komt alle nomen moesten worden op 
facetten tegen die er ook in p.ersoonlijke titel genomen. 
een grote stad kunnen spelen. Wel heeft ze de burgemees
Ik heb intern er dan ook altijd Jer in de laatste paar weken 
op gehamerd om zo bedrijfs- geïnformeerd over een aantal 
matig mogelijk te werken", lopende ·zaken. 
licht ze toe. 

Inbreng 
op de vraag wat ze als 
haar grootste inbrengen 
ziet antwoordt ze na enig 
nadenken: "Het nieuwe 
Ha nd havi ngsprogra m ma 
2007 - 2009!" Dit pr6gramma, 
dat nog door de raad vastge
steld moet worden, is afgelo
pen woensdag in de commis
sie behandeld en geeft aan 
op welke beleidsvla'kken er 

. gehandhaafd zal gaan wor
den. Omdat er meer dan 300 
mogelijkheden zijn, zullen er 

. keuzes gemaakt moeten wor
den. "Het was in het verleden 
een beleidsmatige tekst en be
landde in de la, waarna er niet 
meer naar gekeken werd. Het 
was niet compleet en daarom 
kreeg ik veel klachten van in
woners als ik door het dorp 
liep. Nu is het praktischer en 
duidelijker op papier gezeUe 
kunt natuurlijk de wereld niet 
in 'vijf maanden verailderen", 
aldus Maij : 

Toekomst 
Maij gaat nu bij haar echt~ 
genoot, Herman Itzerda, wo
nen in het landelijk gelegen 
Delden (Overijssel). Itzerda is 
cardioloog in het ziekenhuis 
en woont en werkt er al een 
poosje. "Ik ga eerste eens al
les op zijn plaats zetten. Ik heb 
daar nog geen tijd voor gehad 
en als ik dat nu niet doe, zit ik 
overvijfmaanden nog volop in 
de verhuisdozen. Daarna zal ik 
wel zien. Ik hoef niet perse in de 
politiek of bestuurlijk tewer- . 
ken. Ik heb een communicatie 
opleiding gevolgd maar ben 
voornamelijk praktijkmens", 
blikt ze naar de toekomst. 

Weemoed ' 
Zandvoort zal Maij gaan mis
sen . Een altijd vrolijke vrouw 
die goed met mensen om kan 
gaan maar ook discipline ver
wacht. De Zandvoortse Courant 
wenst haar al het geluk voor de 
toekomst en neemt met wee
moed afscheid van haar. 

Krasse knar, 
Met de term dementie in 
de vorige politieke GolJJfTln 
raakte ik een gevo 
bij de Ouderenpa 
excuS'es daarvQ,or. 
vah ,de ()PZ n;icl 
samenleving staan bewijst , . 
Peter Boev~. Deze krasse 
zeventigèr dient niet alleen 
met jeugdig elan meneer de 
rechtér repliek, maar,staat 
eveneens nog op de lijst voor 
,de komend~ verl<iezingen 
voor de Provinciale5taten. 
Trouwens, vop tste 
deel Van de 
vertegenw90rdi . 
Ouderen partij is pla'atsje 
ingeruimd op de kandida
tenlijst. Boevé mag dan de 
AOW-leeftijd ruimschoots 
zijn gepasseerd, hij haalt het 
nog niet bij de échte krasse 
knar van deOuderenpartij 
NH: de 90-Jarige (\) Jan 
Pélgrim QitAl1Îst . 
Zandvoort I$Gb 
woordigd doo en
teraadsleden Willem: R,aap 
(SP) en Cees van Deursen 
(Groenlinks). Alwin Oort
giessen staat er op voor de 
PvdA. De laatste Pilrtij is de 
grootste in de 'Provinciale 
Staten van Noord-Hollêlnd. 
En lijsttrekker Pet 
heeft. al aardig 
zo blljkt uiteen i 
'de website van 
staat: 'Bij het racetirc,uit in 
Zandvoort heeft Visser het 
voor elkaar gekregen dat 
omwonenden via e.en web
site weten wanneer er races 
zijn, zodat ze er rekening 
mee kunnen houden:Zo,dat 
is geniaal, gevonç!t:n! Zal op 
die website o6'k dat 
de fifl".c.,..,r,c 

@ 

'ge,schra 
Nee, als we 
gemeenteraa 
Van riovembergaatde'Partij 
voor de Dieren' woen'sd'àg 
weer hoog scoren. Als uw 
stem naar deze pártij gaat, ' 
dan wordendedaf]1herten 
in de ' w~t~rlekî[;gduinen 
in ie<ler gev d. 
Want àfschi 
PvdD ortaênvaa 
m~ar nóg hogere 
een versnelde aanleg Van 
het ecoduct. 

:J{ aVS 'B ot'Yf'l,ttn 



+-
Q) 

'+-
'+-=. 
llIlo 

3l 
\'$ 
>-s: 
\'$ =-
~ , 
~ 

~ 

Café Oomstee 
Vrijdag 2 maart 

Klaverjassen 
aanvang 19.30 uur . 

Zaterdag 3 maart 
, Sirig along met 
Johan & Ronaid 

Ton Ariesen 
Zeestraat 62 - Zandvoort 

023-57 387 27 

Maart Voordeel menu 
(voor 2 personen) ~ .* Dim-Sum: 2x Mini Loempia's 

'/f:' 2x Pangsit 
2x Kerry Kok :j 

* Babi Pangang Speciaal "C 
1» * Ketjap Kai :s 

(kipblokjes in ketjap saus) '< 
1» 

* 3 Stokjes Kip Saté ~ 
* 2x Witte Rijst , 

~ 
Dagelijks geopend van: 16.3.0 - 22.00· uur c: 

""'" ""'" Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 ~ 

Ingang zijkant (straatje richting station) ... 

B ·EAUTY AND WINE EVENT. 

NEVER STOP TRYING 
ORGANISEERT OP 11 MAART EEN PRESENTATIE VAN 
TOPPRODUCTEN OP HET GEBIED VAN SCHOONHEIDSARTIKELEN. 

Voor IQ Euro neemt u deel aan een workshop, deze bestaat uit 
een behandeling met onze WIN SPA producten. Tevens kunt 
u gebruik maken van onze presentatie over de stephan lijn. 
Ter afsluiting is er gelegenheid om onze wijnen te proe
ven, kortom een leuke middag om samen naar toe te gaan. 

Voor aanmelding: mail e.j.j.c.kerkrnan@planet.nl 
of telefonisch 06-2488u87 

.- PARTIJ VAN DE ARBEID 

Alwin O~rtgiesen. 
Nr. 11 (Zandvoort) 

. wWw .. alwinoortgiesen.pvda.nl 
,..' 

Wij willen graag dat heel Zandvoort en Bentveld onze krant kan lezen. 

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar! 

;X(ol' 

~lt.le kranten bezorger 
aie wf zoeken? 

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
. Verspreidnet, tel. 0251-674433 

of mail uw gegev~ns naar info@verspreidnet.nl 

. (ZANDVOORTSE 
OURANT . 

Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

. accountantscontrole I jaarrekening· belasting n 
administratieve dienstverl~ning • management ondersteuning 

Thorbeckestraat 18·2042 GM Zandvoort· Tel 5719396 
Fax 5731 191 • accountantskantoor@huppelschoten.nl 

UW WONING VERKOPEN? BEL VOOR GRATIS WAAR'DEBEPALINGI 

Diaconiehuisstraat Altijd al in het centr\lm van Zandvo9rt willen . 
wonen? Dit is uw kans! Karakteristieke familie

""""...,.........,,_ woning op de begane grond met 2 slaapkamers, 
een hobbykamer en berging. Moderne ruime 

-~-'"" .. """'-~.-. woonkeuken, zéér royale woonkamer, fraaie 
badkamer met ligbad én separate douche. Deze 
woning moet van binnen gezien worden! 

• Heerlijk genieten van het zonnige terras op het 
zuiden; 

• CV ketel van 2003 en boiler van 2006; 
• Woonoppervlak ca. 110 m~. bouwjaar ca. 1900. 

In Residence d'Orange is dit fraa ie 3-kamer 
appartement gelegen. Op slechts 200 meter 

.....,.----';;;;.;;;.;~~;.;., van het strand en op loopafstand van het 
centrum bevindt zich dit complex. 
Het beschikt over een zonnig terras op het 
zuiden en een lift. 

• Het appartement verkeert in een prima 
staat en kan zo betrokken worden; 

• Servicekosten € 238.= incl. voorschot 
stoken; 

• Woonoppervlakte ca. 70 m 2. 

Gelegen op de zandgronden achter Zandvoort 
ligt deze charmant e villa "Klei_n Saxen burg'; . 

.... ....-..",-.......",.,...,..,...,..",...""' Royaal woonhuis met 3 slaapkamers en een 
grote zolderruimte. Naast de woning is de 
garage gelegen met een oprit voor meerdere 
auto's. 

• Fraaie keuken, massief houten vloer en 
originele details aanwezig; 

• De woning is in een goede staat van 
onderhoud; • 

• Woonoppervlakte: ca. 150m2; 
perceelgrootte : 341 m2. 

~------------------~--- -------~------~~ 

GREEVEN 
mak e I a a r dij o. g . 

VBO~MAKElAAR 

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 

Actieve makelaardij voor 0,95 % 



. Zandvoortse strandpachter vindt zichzelf in Nepal 
Strandpachter Adri van. de Bos, van naturelstrandpaviljoen 

Ganpati, heeft afgelopen winter een trektocht door India ge

maakt. Bos had in eerste instantie niet het idee opgevat om 

dit jaar weg te gaan~ "Het was een zeer inspirerende reis en 

niet alleen voor mij." 

. Adri van de 805 in de Himalaya 

Van de Bos: "Ik merkte dat ik 
dit jaar niet sterk genoeg was. 
Ik was erg moe en dan kan je 
er niet tegen als ze (de inwo-

. ners) je continu aanraken. Ik 
heb dit jaar wel een duik in de 
Ganges genomen in één van 

, de heiligste plaatsen van India .. 
Ik ben daarna naar Nepal ge
gaan en wilde daar tot mezelf 
komen. Ik heb tien dagen in 
de Himalaya gezworven. Hoe 
hoger je daar komt, hoe hoger 
je bij jezelf komt." 

Mediteren in stilte 
. Vande Bos heeftdaarveelover 

zichzelf geleerd na een ver
blijf in een Nepalese klooster: 
"Daar wordt nooit gesproken. 

Je mediteert 12 uur per dag 
met enkele onderbrekingen . 
En dat twaalf dagen achter 
elkaar! De eerste drie dagen 
weet je niet wat er met je 
gebeurt. Je wordt helemaal 
gek van jezelf. Alles doet zeer 
en het is puur afzien. Zo leer 
je om je ego uit te schakelen, 
want die reageert op je pijn. Ik 
had samen met een Argentijn 
een kamer en we hebben geen , 
woord gewisseld .. Toch heb ik 
nog nooit zo een sterke band 
met iemand gehad. Een zeer 
aparte ervaring was dat." 

Opiumvergiftiging 
Van de Bos heeft ook een trau
matische ervaring gehad. Na 

het drinken van een yoghurt
drankje werd hij in een zieken
huis wakker:"lk was helem~al 
angstig. Ik heb op een balkon 
gestaan om te springen. Ik wil
de niet in het ziekenhuis ge
holpen worden. Ik vertrouwde 
niemand, ook de artsen niet. 
Het was in feite een 'bad trip'. 
Er was een opiumvergiftiging 
geconstateerd en me'n wilde 
mijn maag leegpompen. Ik 
was zo bàng,.dat ik gevluch! 
ben. Ik was ervan overtuigd dat 
ze mijn organen zouden gaan 
gebruiken. Ik heb uren door de 
sloppenwijken van Calcutta 
gerend. Een Oostenrijker heeft 
me. uiteindelijk geholpen weer 
mezelfte worden. Twee dagen 
later kon ik weer enigszins 
normaal functioneren." 

Zandvoorts strand 
Terug in Zandvoort stuitte hij 
op een ander probleem: geen 
zand op het naturelstrand. 
"Na de suppletie van een paar 
jaar geleden is men gestopt 
bij 'Havana, daardoor is er een 
andere stroming ontstaan die 
ons zand meeneemt. Het col
lege heeft nu toestemming 
gegeven om zand vanuit zee 
te halen. Ik zal dat natuurlijk 
niet pal voor de deur weghalen 
maar aan de zijkanten, zodat 
het beetje strand dat ik heb zo
veel mogelijk intact blijft", zegt 
Van de Bos. Op korte termijn 
is dat waarschij(llijk de best 
mogelijke oplossing. 

Kokende fysiotherapeut 
Vorige week vrijdag heeft de bekende Zandvoortse fysiothe

r·apeut Frits van Loenen Martinet 'gegastkookt' in Het Wapen 

van Zandvoor,. Van Loenen Martinet is volgens eigen zeggen 

een goede hobbykok. 

Frits van Loenen Martinet wordt geassisteerd doar zijn i oon 

HetWapen van Zandvoort laat vrijdag door hem of haar be
om de week, voor een periode reid wordt, Het ' menu wordt 
van maximaal drie maanden, dan als dagmenu aangeboden. 
een gastkok een speciaal Vorige week was het al ruim 
menu samenstellen dat op-' van tevoren totaal uitverkocht, 

daar had Van Loenen Martinet 
zelf wel voor gezorgd. "Ik speel 
een thuiswedstrijd. Ik heb al 
mijn familie en vrienden van 
tevoren ingelicht en die heb
ben gereserveerd. Samen met 
mijn zoon, die een opleiding 
aan de middelbare hotel 
school volgt, heb ik een vier
gangen menu samengesteld 
van dingen die ik lekkèr vind ' 
en goed kan klaarmaken. Ik 
ben ervan overtuigd dat mijn 
'gasten' zullen genieten", sprak 
hij vooraf uit. 

Het werd goed, zelfs uitste
kend en Frits' gasten gingen 
voldaan huiswaarts.Overtwee 
weken zal weer een andere 
hobbykok 'gastkoken'. Wie dat 
zal zijn? Daar kan men u aan 
de bar van het etablissement 
aan het Gasthuisplein meer 
over vertellen. 
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Zin ::d:m~::;::~.-%~m"~ 
te zwemmen? (gntéJj?arcs 

A State of Happiness 

Kijk op: www.dagjeparkzandvoort.nl Of bel: 0900-7275926 

V'tEEKEND W~~R~~RICHT ZANDVOORT EN OMGEVING 

"'oortd, rend wisselvallig en 
bijzonder zacht 

Zandvoort en omgeving .houden het deze week en waar

schijnlijk ook de hele volgende week uitermate wisselvallig 

en, uiteraard, erg zacht met temperaturen die nog steeds in 

de dubbele cijfers bivakkeren. 
,..,." W 

Er lijkt maargeyn'ernde aan te aantal (stevige) buien/regen 
kQrnen en d 1 maart op het pleit. 

~ sfu iten w:~ chtste 
winter ooit af met in de noor
delijke R'andstad bijvoor~eeld 
een gemiddelde temperatu u r 
van 7.tegen normaal 2,8 gra-

< den. De 'vrees" bestaat dat 
binnen een jaar of vijf dit 
oflgekend hoge gemiddelde 
al een keer overschreden zal 

~> 
. ~t rn) s1%1g iJ!q pa ra

ma a't dej,ka ns dat 
w.e juist een keer'èen koude 
winter krijgen.binnen,die,vijf 
jaar is ook tamelijk groot te 
noemen. Tocli 'lijkt een koud 
seizoen steeds i kleiner te 
worden, als we ons realis,eren 
dat we ruim' tien jaar terug 
voor het laatst een echte 
koudegolf hebben "mogen 
meemaken. 

,:~ ,: '~'%t' 

Het begin vandewéerkundige 
( lente, vanaf ",,{dus, verloopt 

in elk geval erg zacht en peri-
. odiek nat. Dit in tegenstelling 
tot de twee voorgaande jaren 
waarin we immers met veer 
sneeuw te maken kregen de 
eerste maartdagen. 

Dinsdag gaf wederom een 
flinke plens water in zuidelijk 
Noord-Holland, woensd-ag 
was ook niet, om,over naar 
huis te schrijven en ook deze 
donderdag verloopt natuur
lijk weer niet d'roog met een 

\ 

Do. Vr. 

Weer 

Temperatuur 

Max 11 

6 

\. 

Het zou wel eens een beetje 
rumoerig kunnen worden 
met een randstoring nabij. 
De kans op stormachtig weer 
is niet helemaal uit te sluiten 
{ligt aan exacte koers van die 
storing ten opzichte van ·ons 
land) en bovendien zijn er 
weer grote regen kansen. 

ZO,u er dan toch weer zo'n 
weeralarm komen vanuit 
de Bilt? Neen, waarschijnlijk 
niet... Ook de 'gebruiker' va n 
het weer weet inmiddel s 
dat zo'n 'alarm' te pas en te 
onpas wordt ui~gegeven te 
genwoordig en wellicht be 
zint men zich daar wat bij de 
Koninklijke ... In ieder geval is 
uit een recente interne evalu 
atie naar voren gekomen' dat 
in een situatie van \amenle
vingsontwrichtende' weerfe
nomenen, zoals dat zo mooi 
klinkt, men de gebruiker wil 
gaan waarschuwen in etap
pes. Dus eerst code geel en 
daarna rood bijvoorbeeld als 
het harder sneeuwt of waait, 
zonder dus alles maar m'eteen 
àf te doen met 'alarm'. 

Vrijdag en in het weekeinde 
houden we het niet droog, 
maar er iulle~ wel wat betere 
weermomenten zijn dan. 

Weerman Marc Putto 

Za. Zo. 

5 7 

75% 

WEST 4-5(6) ZW. 4-5 ZW. 4-5 
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. Haltestraat 65 Zanèlvoort tel.: 02)-5712060 

Autobedrijf Zandvoort 
Hét APK keurstation 

In .. en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh OQnesstraat 23 
Tel.: 023 571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 

Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 
8randmeldinstallaties 
Camera~bewakin9ssystemen 

Hét adres voor vakwerk 
bij ti thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 .' 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 

e-mail: hanswillemse@planet.nl 

~~~'t1 ., 'Q1f~ 
'Wij zoel<;g.n een zelfstanáiiJe ervaren nagefsty[iste 

c{je net een uitáaging Vinát om 6ij ons Voor zichzelf 

te 6eginnen. %or 2 of 3 áagen in áe wee/( en 

eventueer een aanta[ avonáen is er een tafer 

6eschi/(ftaar in áe áru/(I<;g. nagefstuáio/ /(apsawn. 

'Ber voor meer informatie Saraáe Jong. 

(jeopená: áinsáag tlrn zateráag van 09.00u tot 17.00u 

en áinsáagavoná tot 21.00u 

?lclitetwe lil ' 204'2 L'H . Zand-voort • '1Î! r. 023-513 19 00 

@ 5t.wekery 
<:Po van5(leell 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 17093 

Ijzerhandel Zantvoort 
AI 40 Jaar Uw 5~~1(l1l1S1'1 

Sloten en inbraak- . 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 
Montage volgens 'Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Hoartem - Beverwijk - Umulden - Heemstede - Zandvoort 

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel 
PARTICULIERE 
ZANDKORRELS 5 EURO 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

Geen onroerend goed of auto's 
Geen goederen met een waarde boven 
de €soo,- . 
Geen personeels· of zakenadvertenties 

ZAKELIJKE . 
ZANDKORRELS 10 EURO 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zake lijke Zandkorrel plaatsen. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 32 
2) Bruna Balkenendei Grote Krocht 18 
1~levering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onju ist 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 

. opgaafvan redenen, worden geweigerd. 

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

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: 

Uw (bedrijfs)naam 

Uw Zandvoortpas nr 

Telefoon . .... .. .. ... .. .. . . ... . .. .. ... , . 

ADMINISTRATIEKANTOOR 

K. WILLEMSE 

Voor uw administratie. 
Facture .. en, BTW - aangifte, 

uw gehele administratie. 
Burg. Engelbertsstroat 30,2042 KN Zandvoort. 

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

Behang-en 
ft schildersbedrijf 
~ Arnold Nijkamp 

Tel / Fax 571 3172 
obiel 06-54264259 
oor al uw behang-, 
wit- en schilders
werkzaa m heden 

AA Zandvoort: 
ke donderdagavond 
jeenkomst. aanvang 

~g.OO u u r tot 22.00 u u r, 
emeenschapshuis 
gang Willemstraat 

20, le etage). 
Voor informatie, 

bel : 06-42053349 

Autobedrijf 
Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 
Max Planckstraat 44+48, 
. tel. 5730519 / . 

06-53498304 
www.trade-ard.nl 

Te k09P: 
KLI PPERAAK. 

Varend, goed onderh. 
woonschip. Afm.25,9 
bij 4,50 m. Vraagprijs 

€ 89.00 0. 
Info: 020-6937857 / 

j .barbiersl@chello.nl 

Let op: 
a.5. wo/do/vr/za 12117 
uur verkoop van div. 

faillisementspartijen. 
Nieuw: XLander 

kinderwagens /buggies 
van €679 voor €249· 
Maxi-cosi van €149 

voor €75 (CE gekeurd). 
Schoenen Caterpillar 

zw+br.let op: €25. 
Kostuumoverhemden 

van €59 voor€15· 
merkjeans ds / hr/kind. 
Alle maten, ook xxx I. 
€15 P.sU3 voor €25. 
NW . .Fietsen 18 versn. 
€99· Omafiets €149· 
Nw. Habana scooter 
€1499. Div. kleuren . 
Iedere week koopjes 

ha len. Op=weg=pech. 
Duinstraat 14 . 

(t.o. brandweer) 

Garageverkoop ! 
Waar? 

Musschenbroekstraat. 
Wanneer? 

3 & 4 maart,,10-16 uur. 
Volg de borden naar de ' 
garage in Zandvoort
Noord. 06-23420136 

Gezocht: 
Brommerhelm, maat 64. 

Bel. 06-460 460 26 

Thuis pedicure 
Zandvoort. 

Heeft nog tijd voor u! 
€20 per behandeling, 

lid van Provoet. 
Tel. 06-48791471 

Gevraagd: dames 
vanaf 18 jaar voor 

ontspann ingsmassage. 
€100, bel 5716998 

Anna 
Meubelstoffeerderij. 

Voor stofferen en 
repareren van alle 

soorten zitmeubelen. 
Lage prijzen en uitste

kende referenties! 
Bel voor een 

vrijblijvende offerte: 
023-5747179 

06-27472920 (Zandvoort) 

Dringend woonruimte 
gezocht in Zandvoort. 
Huur ca. €500. Voor 

vrouw alleen, 
leeftijd 50 jr. 

Tel. 06-53794787 

Hallo 'Sara' Gerda. 
Verlies niet de moed, 

ook na 50 is het 
leven supergoed!. 

Peter, Debby, 
Nick, Lennert 

Te koop: 
Oud-Zvrts pore. 
schaaltje €45. 

1 Orig. groentekist €2. 
6 Champagnesflutes 

nwo in doos €3,50. 
1 pers. loper 210x50 €10. 

Mickey Mouse wand
klok €2,50. Tel. 5713509 ' 



Optreden Samba Schutte: 
een Weet'galoos succes 

Géén uitverkochte zaaL24 februari in Circus Zandvoort. Maar 
,. , 

wel een avond die bij'veel bezoekers langin het geheugen zal 

blijven hangen. Samba Schutte is echt één van de betere co~ 
medians van dit moment. Hij heeft trouwens niet voor niets 

het Leids Cabaret Festival gewonnen. 

door Lienke Brugman 

Op onnavolgbare wijze 
wist Samba zijn publiek 
te boeien. Dat begon ál 
met de introductie van 
de Djembé,de Afrikaanse 
trommel waarmee hij 
direct het publiek bij 
zijn optreden betrok. 
Klappen en stampen, 
zie daar dan. maar het 

gratieproces werd door'hem op 
een heet bijzondere manier uit
gespeeld, "Ik kom uit twee cul
turen, moslim en christendom. 
Waarom kun je niet beiden te
gelijk beleven? Waarom moest 
ik kiezen van mijn vad et. Ik wilde 
én in de kerk zingen én in' de 
moskee zijn. Laten we er tus
senin zijn, dat geeft sterkte." 

' wat gereserveerde pu
bliek uit Zandvoort mee 
enthousiast te krijgen. 
Het.lukte de comedian 
binnen een paar mi
nuten. "Ik heet Samba. 

utte . 2006, als winnaar van de 

Samba Schutte heeft 
in Circus, Zandvoort 
laten zien dat dit echt 
mogelijk is. Hij laat zijn 
trommel zingen en 
zingt er zelf bij. Eerst 
in bet Afrikaans, dan 
in · het ·Nederla'nds. 
Ontroerend, eenvou 
dig,"Laat je horen liefje. 
Geef de boodschap over 
va n Liefde en Vrede." 
Met zijn enthousiasme 
betoverde Samba. het 
publiek en bracht de 
aanwezigen in vervoe
(ing. De staande ovatie jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival 

Nee, geen ~ambabal, dat is een 
Hollands grapje. Eigenlijk heet 
ik Dirkjan Samba Schutte,dat 
is mijn echte naam." 

Grappen over inburgeringcur
'sussen zijn er ,al veel gemaakt. 
Samba deed het op zijn manier: 
ontwapenend en fris. Zijn inte-

na afloop was dan ook zeker 
verdiend. Tot ziens, Samba. Tot 
ziens bij een volgend optreden. 
We hebben van je genoten. 

Studio A'rtistiek exposeert in bibliotheek 
Vanaf maandág 5 maart valt er, weer heel wat te genieten 

in de expositieruimte van onze bibliotheek. Tot het eind van 

. de maand leggen acht leden van Studio A'rtistiek, een Haar

lemse vereniging van amateurschilders, er hun proeve van be

kwaamheid af. 

, Ook vorigjaar was dat het ge
val en gezien de lovende kritie
ken diet0en in het gastenboek 
werden neergeschreven, .zijn 
ook deze keer de verwachtin
gen weer hoog gespannen .. 

.Amateurschilders 
Zoals gezegd, Studio A'rtistiek 
is een vereniging van amateur
schilders. De leden werken ie-

dere week een dagdeel in 'hun 
ate lier, Kleine Houtstraat 126. 
De aan de verenigfng verbon
den beeldend kunstenaar Sjak 
Jansen geeft geen les, maar 
begeleidt de leden in hun ei~ 
gen creatieve ontwikkeling. 
Daarnaast heeft de vereniging 
jaarlijks museumbezoek,work
shops en verschillende exposi
ties op het programma staan. 

Lid worden 
Wie zich wil aanmelden als lid 
van Studio A'rtistiek,kan dat 
doen tijdens een bezoek aan 
het atelier of door contàct 
op te nemen met de secre
taris van de vereniging, Paul 
va n ger Sm aa I, Voltastraat 
20 te Zandvoort, tel. 5716415. 
Een lidmaatschap van Studio 
A'rtistiek bedraagt € 18,00 
per maand. Geïnteresseerden 
zijn welkom in het Haarlemse 
atelier op: dinsdags van 10.00 
tot 12.00 uur en van 20.00 
tot 22.00 uur en w0~nsdag~ 
van 13-30 ~ot 15.30iu.ur en yar). 
20.00 tot 22.00 uur. : ' , , 

WonenPlus zoekt groene vingers! 
Het voorjaar zit in de lucht en in veel tuintjes is een hoop te 

doen. Voor een aantal abonnees van WonenPIus is het echter 

te zwaar om zelf de tuin bij te houden. Een vrijwilliger met 

groene vingers is voor·hen een uitkomst. 

De tuinvrijwilliger s van 
WonenPIus zijn niet langer dan 
anderhalf uur in een tuin actief ' 
en bepalen zelf het moment 

zaamheden in detuin omvatten 
licht snoeiwerk, het maaien van 
het gras, wieden of planten. 

waarop zij dit doen. De werk-_ Veel diensten worden gel~-

verd door de vrijwilligers van 
WonenPlus. Mensen die tijd 
beschikbaar maken om iets 
'voor een anderte kunnen doen. 
Herkent u zich hierin, neem 
dan contact op met Mariska 
van Huissteden, cons!Jlente 
van Wonen Plus Zandvoort. Tel. 
5717220 (maandag tlm vrijdag 
tussen 10.00 er) 12.00 uur) of 
info@wonenpluszandvoort.nl 
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Mega concert KISS 
Wie kent ze niet: KISS, super bekend geworden met het nummer 

'I Was Made For Loving Vou'en de spetterende optredens ,met 

vee! vuurwerk. De markante bandleden zijn voorzien van opval- . 

lende kleding en make-up en de langste tong van de wereld. 

DéKiss Forever band 

Donderdag 8 maart om tien . 
uur '5 avonds geeft '5 werelds 
beste KISS Tribute band een live 
concert inclu.siefeen spectacu
laire show met vuur en bloed 
in Sandbar Zandvoort. "De'Kiss . 
Forever band'. is drie dagen in
Nederland, na vele onderhan- . 
delingen met het manage
ment van de band is het gelukt 
om een unplugged concert te 
boeken", zo meldt de trotse ei
genàarvan het live muziek café. 
"Deze band spee.lt vanwege de 
bijbehorende mega-vuurwerk
show eigenlijk uitsluitend op 
mega-podi!-lms." 

Door de te verwachten toe
stroom van bezoekers' is het 
beleid van de Sandbar: vol is 

vol. Door de hoge kosten van :' 
de show wordt per bezoeker 
een bijd rage va n € 5,00 entree 
gevraagd. ,Vergeleken met de 
rest van de shows in het land, 
w_aar een gemiddeld kaartje 
ruim € 25,00 kost, is dit een· 
weggeèfprijs. Voor informatiè: 
kunt u kijken op website van 
deze Hongaarse band; www. 
kissforeverband.hu 

Touchwood \ .. \ 
Zaterdag 3 maart speelt de : 
vijfmansforrriatie Touchwood 
in 'live muziek café' Sandbar. 
Touchwood speelt stevige ' 
rockmuziek, van klassieke- tot 
moderne stijlen, aantrekkel'ijk 
voor- een breed publiek, met 
een g~varieerd repertoire. 

Trio Johan Clement en 
Xandra Willis in De Krocht 

Het trio Johan Clement ont
vangt zondag Xandra Willis in 
De Krocht, Willis (1972) is een 
zeer getalenteerde en veelzij
dige zangeres, AI vroeg zong 
ze met haar vader aan ~e pi- " 
ano numl11ë'fS

'
als:'Smilê:,'lnto 

each -life: en·:/l:utum n L~aves '. 
Lat~J_ gLn,g, h_ak r voo r;kè y ruit 

;, 

naar soulmuzie.k en vormden: 
o.a. Aretha Franklir'l en Chaka 
Khan een grote bron van inspi -
ratie voor haar. 

Het concert is op 4 maart aan
staande in De Krocht en begint : 
om 14,30 uur. 
,De entree is € JO. 

Viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum en 
zoekt nieuwe leden in allestemsoorten. 

Info: www,zandvoortsmannenkoor,nl of 

email: bestuur@zandvoortsmannenkoor,nl of 

tel. 023573il25 NA de Wit, secrJpenningm, ZMK 



~1t;t;,~_ 
IN DE MAAND MAART: 

VARKENS SCHNITZELS 
NATUREL OF GEPANEERD 
. 4 STUKS € 5,- . 
kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl 

ZandvoortPasl Vul snel de 

TROMP 
SI'IP.Gt,U VI'..l/.I~I(:H1HI{) &. WO()~ACCESSOI1O:',s 

Aanbieding voor Zandvoort Pashouders: 

5% korting op de nieuwe 
collectie klein meubelen 

Rotonde ~ Badhuisplein 8- naast" Casino 
Geope nd van 10.00- ror 18.00 uur 

Maandags ge~lorcn.TeI.: 023 - 5714441 

FOTO MEN NO GORTER ------------------------Analoog en Dlg,taal . Menno kan \"et allemaal 

1 0% korting 
op 

www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 alles 1x afdrukken 
Zet je foto's op een CO of zoek 

je negatieven op en laat ze ' 
allemaal afdrukken, Met ZandvoortPas 5% korting op aHe artlkelen,ook 

op Fleurop bestellingen, .• . . 
Haltestraat 30 - Zandvoort 

Tel. 023 572 00 42 
www.bloemenaanzee.nl 

r--------------., 
BESTEL' NU DEZANDVOORTPAS 

• Achternaam + voorlettèr(s) .... 

Betreft: 0 Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50~ 

• 0 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . .. . ... . . . ........... ~ . .• 

• Woonadres+huisnr .. .. ... . : ... . 

• . Postcode ............ .. ................ Telefoon .... . 

(Handtekening) 

• Betaling CONTANT 
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 

envelop. voeg het bedrag (contant) toe en geef 

deze af bij: 

- Bruna Balkenende. Grote Krocht 18 . 

- Videoland Videotheek. L. Davidsstraat 15 
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32 

• 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. 

. ANDVOORT 
~S J'OOfttacr dtl-f~ ,~'" 

Ii ""nbit,!(~~ lf, "'" oijt" 1IIOCt\f'1a<1tt! 

Deze pas is geldig t/m 31 december 2007 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor een 
. Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad
vertentie) plaatsen. 

• 

Grote Krocht 26 • Zandvoort · Tel 023 5730600 
maandag tlm zaterdag vanaf 9 30 uur 

www.fotomennogorter.nl 

nH :NJ{ Zancf'Voort - 1<§staurant Tetliys 
HOTELES 

Ieáere zateráag in maart 6ieáen wij wisse(enáe thema6uffetten 'Voor€ 27,50. 

'Voor houáers 'Van áe Zaruf'Vportpas 6ieáen wij € 5, 00 f(grting per persoon op fiet '6uffet. 

(])eze 6uffetten woráen e(fi.§ zateráag a'Voná geserveerá vanaf 18.00 uur. 

lW{ (j31(VNCJf (]3VPPP/r' 
Zondag 11 YvL}l}l1(ct 

Vanaf 11 .30 bent U voor een aperitief van harte welkom in onze bar "Chicane" 
12.00 vangen wij aan met dit. heerlijke verwenbuffet . 
Wij serveren een uitgebreid 3-gangen buffet met koffie en thee na. 
Onze huispianist begeleidt u gedurende deze middag. Voor de kinderen tot 
12 jaar serveren wij een heus kinderbuffet voor € 12,50. 

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u contact opnemen met 
Res!aurant Tethys, te bereiken op 023-5760745. 

'15% KORTING OP 
WENSKAARTEN 

bruntl 
Op vertoon van de ZandvoortPas in de maand maart 

bruna balk@p' lanet.nl 

----



20% korting , 
ij a,:;mkp'Jp grote foto k,l Jilst 

.--,-~' ... . ... ~ 
~ .. ~M-__ ~ 
inctvoort en Zandvoorters op een 

bijzondere manier in beeld 
vebalbum met, de lool>1e foto's • Bedri jvengids 
;roepsfoto's von vroeg~r • Evenementenkolender -:.! CO~ 

• • • • 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas: 

10% Korting 
op Fleece ve~ten! 

-----
Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93 

~--~a e Fwe iOtWV_,._. __ -""", 
Voor de ZandvoortPashouders 

Koffie of thee 
met appelgebak € 4,
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl 

SEAüPTIEK 
Voor Zandvoort Pashouders 
10% KORTING OP 
ALLE ARTIKELENI 

Haltestraat 5, Tel. 5712174 

Pizza 
Döner Plaza 

3 Turkse Pizza's voor € 5,-
Turks brood € 1,-! 

Kosterstraat 13b - 2042 JJ Zandvoort 
Geopend: Woensdag t/m zondag van 
14.00- tot 01 .00 uur Tel: 023-5718582 

In 2007 maakt de ZandvoortPas het u nóg voordeliger om uw aankopen en 
boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Pasliouders opgelet: 
Heeft ti. nog een (blauwe) ZandvoortPas 
2006? Tégen inlevering van uw oude 
Pas bestelt u een nieuwe Zandvoort
Pas 2007 en betaalt u geen €7,SO maar 
slechts €S,oo! ' 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan nu ook snel uw eigen 
ZandvoortPas voor slechts €7,SO, 
en profiteer een jaar lang van vele 
voordelen! .. 

. . . " . ' . 
Reken zelf uw voordeel Ult. t gt u een ~atis rekenmachme. 

•. . ZandvoortPas 2007 on van. , 
BIJ uw naeuw,e . I kk tiJ'k uw voordelen Ultre enen,. . 
Zo kunt u zelf ~ee gema e , 

ANDVOORT 
~S poort voor Mt &e1te; voor~ 

& ~~, U1tJ ~womtpkwtr! 
2007 J.J.M. Jansen 

Sinds 1 januari 2007 is,de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer gel
·dig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven 
(in alfabetische volgorde) 

Winkeliers: 

Bloemen aan Zee - Haltestraat 

Bruna Balkenende - Grote Krocht 

" , D.obey Dierenspeciaalzaak - Grote K;ocht 

Kaashuis Tromp - Grote Krocht 

Slagerij Horneman ~ Grote Krocht 

Slagerij Vreeburg - Haltestraat 

Verzorging en vrije tijd: 

Autobedrijf Zandvoort - K.Onnesstraat 

Circuit Park Zandvoort - Burg. v. Alphenstraat 

Foto Menno Gorter - Grote Krocht 

KVSA Reisbureau - Com. Siegerstraat 

Moerenburg Parfumerie - Haltestraat 

North Sea Piercing - Oranjestraat 

OVM fotografie - 0641328762 

Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht 

Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat 

Waves Beach & Health Centre - 57 132 55 

Mode en trends: 

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 

Bibi for Shoes - Kerkstraat 

Comfort Zonwering - Zeestraat 

Confet'ti mode - Haltestraat 

Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat 

Sea Optiek - Haltestraat 

Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat 

Zeespiegel - Bad~uisplein 

Wonen en onderhoud: 

De Bode woonaccesoires- Kerkstraàt 

Koene Cleaning Service - 06 1432444 

Radio en TV Stiphout - Grote Krocht 

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat 

Horeca: 

De Heeren Eetcafé I restaurant - Zeestraat 

Dubrovnik restaurant - Zeestraat 

Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

NH Hoteles Zandvoort - Burg, v. Alphenstraat 

Oude Halt Snackbar - Vondel/aan 

Pizza Döner Plaza - Kosterstraat 

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5 

Trattoria Vacirca - 06 14448720 



~~ 
~ " 

D}!,,!~ * 
Voor een heerlijk 
kopje koffie 

Een gezellige 
lunch of diner 

Geopend: Dinsdag fi rn zondag vanaf JO. 00 uur 

Tennisclub Zandvoort 
Tennisclub Zandvoort (TeZ) is een vereniging met het oog

merk tennis te bieden aan een ieder op zijn of haar niveau. 

Zij probeert een evenwicht.te zoeken tussen prestatietennis 

en recrèatietenJ:)is. Te'z is opgericht in 1951 en langzamerhand . 

'uitgegroeid tot een van de grootste tennisclubs van het dis

trict en de grootste sportvereniging in Zandvoort. 

gen in een prachtige duinpan. 
Op 9 gravelbanen en een oe
fenkooi 'kunnen de ongeveer 
550 senioren- en 42.0 junioren-

Voor 
gezelligheid, 
lunch & diner 
&~anJ~# Q,(N'J«! 

Kerkplein 8 
Tel.: 023-571 22 52 

In de wint er werd j aren lang uit
geweken naar de overdekte ba
nen van Center Parcs. Deze zijn 
echter steeds minder beschik
baar voor tenni s, waardoor nu 
moet worden uitgeweken naa r 
locaties in de regio. Samen met 
de gemeente wordt naar ru imte 
gezocht voor overdekte banen 
in Sportpark Duintjesveld. 

De contr ibut ies va ri ëre n t us
sen € 100 voor j unioren zonder 
training en € 175 v0C!r sen ioren. 
Het entreegeld voor Junioren is 
€ 25 en voor senioren € 45. Privé
tennisl essen zijn te rege len via 
de t rainers. Er wordt dan geen 
baanhubJr berekend voor leden. 
Het seizoen loopt van april t ot 
oktober. Het park heeft ruime 
parkeergelegenheid, maar helaas 
geen verlichte banen. Zat erd ag 
24 maart"aanstaande wordt om 
16.00 uur het sei zoen geopend 
met het hij sen va n de clu bvlag 
en een gezellige borrel. 

TeZ biedt veel mogelijkheden 
om in competitieverband te 
kunnen tennissen, ook voor , 
de minder getalenteerde. De . 
afgelopen jaren heeft het 
1e team regelmat ig deelge
nomen aan de e\edivisie, de 
hoogste klàsse in Nederland, 
waaraan slechts 8 vereni
gingen kunnen deelnemen. 
Aan TeZ is een tennisschool 
verbonden die iedereen be
gele,idt. 

leden tennisen. Bij de junioren Voor inlichtingen kunt u terecht 

Tennispark :De Glee' is gele--

is elkjaareen wachtlijst o.m lid bij het secretariaat va n TCZ: 
te kunnen worden. 's Zomers Renée Igel, Brede rodestraat 
is er een beleid van vrij spe- 223, 2°42 AZ - Zandvoort, t el: 
len. Dit houdt in dat men een 023-5294743. Voor het aa n
half uur voor een enkelspel of melden als lid bij de leden
een uur voor een dubbelspel , administratie: M . va n Dord, 
op een baan kan afschrijven, Sleedoornweg 8, 210 5 KS 
uitgezonderd de tijden dat er Haarlem,teI.023-5246138.Meèr 
competitie, trainingen of eve- informatie vindt u op website 
nementen zijn . w w w.tc-zandvoort.nl 

Vlees- en visgerechten van de houtskoolgriO 

Keuzeweekmenu 
(rna tlrn vrij) 

Vissoep 
Carpaccio 

Gegratineerde m osse len 
' C?T:;> . 

Portugese sardines 
Varkenshaasje Stroganoff ' 

Kabeljauw in mosterdsaus 
,~ 

Palaçinka 
€16,75 

Wij heten UI van harte welkom 
V<Jor inform'ltie ofreserveren teL 023-5716450 

Geopend van 17. 00 tot 22. 00, woensdag gesloten 
Burg. Engelbe1·tstrl1at 72, Zandvoort 

Zandvöortmeeuwen 
Jeu de boulesvereniging Zandvoortmeeuwen is een club met 

ambitie. Sinds januari maakt de vereniging gebruik van hun 

eigen complex aan de Thomsonstraat, dat volledig door de 

eigen leden is aangelegd. 

Jeu de bou les wordt ten on
rechte geassocieerd met op 
leeft ijd zij nde me·nsen. Niets 
is minder waar. Landelij k zij n 
er competities in drie jeugd
leeft ijdsklassen: asp iranten, 
pu pil len en j un ioren. Ook 
Za ndvoortmeeuwen w i I graag 
de jeugd kenn is laten maken 
met hun sport. Daar is alle ge
legenheid voor. De club speelt 
onderlinge wedstrijden op de 

. dinsdag- en zaterdagmiddag 
va n 14.00 uur tot 1].00 uUr en 
op vrijdagavond vanaf 19.00 
uur (op verlichte banen). Op 
woensdagmiddag wordt er 
vaak een toernooi tegen een . 
andere vereniging gespeeld. 

De verén iging is per in 
gang van dit jaar lid van de 

Nederla ndse Jeu de Boules 
Borid (NJBB) .• All e leden van 
de veren ig ing kunnen van
af nu dan oo k 'een licentie 
va n de bond krij gen om op 
grote toe rno oie n te spelen . 
Zandvoo rtm ee uwen hoopt 
hierd oor hun ledental te ver
dubbelen tot 100 à 150 leden. 

Loopt u gerust eens binnen en 
doe kost eloos een keer mee. 
Laai; u verrassen door het spel 
en laat u zich een s volledig 
info rmeren. Voo r algemene 
inform ati e kunt u terecht op 
www.njbb.nI.Meer informatie 
ove r j eu de boulesvereniging 
Zanavoortm eeuwe n kunt u 
kr ijgen bij voorzitter Herman 
Kiene (5713521) of bij penning
meester Ab Reu rts (5715°71). 



Elke maand wordt door vinologe Judith van 
Gelder een bepaalde wijnstreek nader be
schreven. Ze geeft 'allerlei informatie over 
de streek en schrijft over de druiven die er 
worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een 
'wijn van de maand' uit dezelfde streek. 

Wijnstreek onder de loep: 
Mendoza ' 

Argentinië is het land van de tango, prinses Maxima, de 
pampa's, Vuurland, Buenos Aires, Evita Perón, Diego Mara

donar maar ook zeker.de wijn als vijfde wijnproducer(;!nd 

land ter wereld.periaam Argentinië is afgeleid var'M~ta:" 

tijnse woord 'argentüm', dat zilver betekent. Dit ed(;!llTl~taal 
speelde een belangrijke rol tijdens de opkomst van het Eu

ropese kolonialisme. 

klimaat en de hoge opbrengst 
per hectare, zijn äe meeste 
wijnen niet van kwalitatief 
hoog niveau. Uitzon 
daar gelaten natuu 

drukte en levendigheid op 
en rond het plein. Ook Plaza 
Espana moet u gezien heb
ben met haar vele azulejos, 
geglazu u rde tegeltjes, een 
mooie vijver en fonteinen en 
allemaal verschillende bomen. 
Het is heerlijk om je op de plei
nen en in de parken even terug 
te trekken, mensen te kijken, 
te wandelen of een terrasje te 
pakken. 

De hoogste top 
In de omgeving van Mendoza 
kan je goed kanoën, raften 
maar ook skiën. In één van de 

. skigebieden, Uspallata, is een, 
groot deel van de beroemde 
film Seven Years in Tibet met 
Brad Pitt .opgenomen. Deze 
omgeving lijkt dus een beetje 
op Tibet. Mocht je écht een 
enorme uitdaging aan wil
len gaan en ben je een erva
ren bergbeklimmer, dan de 
hoogste berg van de 

; Aconcagua van 
' mèter-hoog, wel 

". goed idee. De ber"g 
ste top van het 
rpnd en ,.,,.,,rrl-t ',,,,,:v"l.te>l 

van Amerika gengemq. 

Hoogeweg toer- . 
To~n &. NU 

In 1946 werd de 'Hoogeweg' opnieuw bestraat omdat er, voor zover wij na kunnen 
gaan, een mijnenveld had gelegen. Dat was niet alleen op de'Hoogeweg' het geval. 
Ook in de 'verlengde' Haltestraat en de 'Witte van Haemstedestraat' (voor en na de 
oorlog de Dr. c.A. Gerkestraat) lagen mijnenvelden die, doormiddel van een bordje 
op een stok in de grond; herkenbaar waren. 
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wijngaarden wordt nog ge
werkt met pergola's waarbij de 
druiven op ooghoogte hangen. 
De meest aangeplant druif is 
de criolla, die vooral bestemd 
is voor de lokale consumptie. 

Deze maand heb ik een wijn 
gekozen die bij Gall & Gall 
vandaan komt: de Catena van 

t 
Bodega Catena Za pata. Onder 
deze naam /atena worden 
wijnen gemaakt die van de 
Cabernet Sauvignon, Malbec 
of Chardonn,ay druif gemaakt 
zijn. De wijn van deze maand is 
van de Malbec druif gemàakt'. 
De Catena wijnen woräen 
gemaakt van druiven van ver
schillende wijngaarden die 
apart geoógst en gevinifieerd 
worden. Door uiteindelijk deze 
wijne~, die dusyan verschil
lende gronden afkomen, met 
elkaarte mengen, ontstaat de 
meest uitgebalanceerde wijn. 
De rode varianten C et 
Sauvignon en 
diFectgedron 
maar kunnen 
tot 20 jaa.r 
De Alamos, het label 

1~H 

naast Catena, is een iêrseen-
voudigerwijn die 
wijngaarden afko 
Cèteva, Een u 
nf.itief dL/sI 
, f-

Catena. Daarnaast proef ik 
ook chocola, peper en vuur-

. steen. De wijn is stevig met, 
een mooie, in aanvang iets 
licht zoetige afdronk. Het is 
een wijn waar absoluut bij 

. gegeten moet worden. Bij 
een mooi stuk (Argentijns) 
rundvl ees, wild als .hert 
of haas of een lekker stuk 
oude kaas, komt deze wijn 
het meest tot z'n recht. 

Wijn van de maand: 

Catena-Malbec-Mendoza . 

- Argentinië - 2004 

pér fies € 12,99 

De 'eenvoudiger' variant 

van deze Wijn, de 'Alamos', , 

IS verkrijgbaar voor € 7,99. 

Gekocht bij Gall & Gall 

te Zandvoort 

J. van Gelder 
(vinoloog) 

\ 
Heden ten dagen is de Hogeweg, tegenwoordig met é n 0, 

nog a Itijd een belá ngrijke verkeersader. Beide wegen va.n 'en 
naar Zandvoort (Zeeweg en Zandvoortselaan) lop.~n .via de 
Hogeweg in elkaar over. " . 



ZFM Zandvoort 
thema-uitzending: 
Huis in de Duinen 

De lokale Omroep Zandvoort zendt de hele maand 

- maart een speciale aflevering uit van Huis in de 

Duinen. Iedereen kent het wel van horen zeggen, 

en een deel van ~e Zandvoortse bevolking vyerkt er. 

Maar wat is Huis in de Duinen precies en welke faci

liteiten heeft het te bieden? efke donderdagavond' 

in de maand maart van 18.00 tot 20.00 uur staat 

het HID centraal. 

·Met een verzorgingste~ 
huis voor 115 mensen, 
200 aanleunwoningen 
en een wijkziekenboeg 
van 20 mensen kan ge-- . 
zegd worden dat Huis in 
de Duinen een belangrij
ke functie heeft voor de 

' ouderen in de gemeente 
Zandvoort. Voor de vele 
inwoners heeft HID een, 
hoop te bieden. 

. In de thema-uittendin-

gen komen de verschil- ' 
lende faciliteiten aan 
bod.Zo praten de presen
tatoren Wilco Toebak en 
Yolande Versteege over 
een arts, kapper, winkel, 
pinautomaat, wassalon, 
kerkdiensten en nog veel 
meer. Met de rustige lig
ging aan de rand van de 
duinen kunnen zowel de 
bewoners als de gasten 
genieten van de mooie 
omgeving. 

RADIO + TV 

Zondag 

08.00 Countrytrack (Hl 

10.00 ZFM Jazz 

12.00 Muziekboulevard 

14·00 Zondag in Kennermerland 

17·00 Golden ZFM (Hl 

18.00 Bijzonder Zandvoort (Hl 

19·00 ZFM Klassiek 

21 .00 Tepp Zeppi 

Maandag 

18.00 ZFM Jazz (Hl 

20.00 Golden ZFM 

21.00 Tepp Zeppi 

Dinsdag 

18.00 Bijzonder Zandvoort 

· 19.00 Countrytrack of 
· gemeenteraadvergadering 

21.00 ZFM Klassiek (Hl 

Woensdag 

18.00 Triple M 

20.00 Goedemorgen 

Zandvoort (Hl 

22.00 Veenendaal in Zicht 

2~.00 Eb & Vloed 

Donderdag 

1B.oo De Avond 

20.00 Sea Si de 

22.00 De Hoop 

23-00 Eb & Vloed 

Vrijdag 

10.00 Veenendaal in Zicht 

11.00 In Zandvoor'tse Zaken 

17.00 Je weekend in met ZFM 

19.00 Vrijdagavond Café 
. 21 .00 Sea IT 

Zaterdag 

08.00 Toebak Leeft? 

10.00 Goedemorgen 

Zandvoort 

12.00 Muziekboulevard 

14·00 Zandvoort op 

Zaterdag 

17-00 Eurobreakdown 

19.00 Meij op Zaterdag 

21.00 Non Stop 

23·00 NightWalk 

24 uur per dag ori air! 

106.9 (ether) & 104.5 {kabel) 

I~TV N-H 
I~AI) I () +TV NO () IW-:H () LLAN I) 

- RTV·NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 

Noord Holland. Radio Noord-Holland is bovendien de officiële · 

rampenzender van de provincie. Frequentie: FM 87.9 (ether) 

of FM 93.3 (kabel). Zie voor programmering: www.rtvnh.nl 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • 

Fit," Filmclub Simon van Collum 

Family law (DeTec~o De Familia)' 
De wetten van vader en zoon 

Met frivole stapjes 
zwiert Perelman se
nior (Arturo Goetz) de 
tra p af va n het advo
catenbureau waar 
hij werkt. Perelman 
junior (Daniel 
Hend Ier) zwiert op 
eenzelfde manier. 
Junior draagt net 
als Senior een lange 
trenchcoat. Senior is 
advocaat, Junior do
ceert Rechten op de 
universiteit. Beide 
Pere'lmannen zijn 
vader, beiden hebben 
een zoon. 

Het verhaal 
Family law van de 
Argentijnse filmmaker 
Daniel ~urman (1973) 
ging eerder dit jaar in 
première tijdens het 

.' 

Filmfestival Berlijn en 
won onder .a ndere de 
Publieksprijs op het Mar 
del Plata Fi I mfestiva I 

in zijn thuisland 
Argentinië. De film gaat 
over beide Perelmannen, 
maar vertelt vooral het 
verhaal door de ogen 

van Perelman jr.: de 
jonge vader die door zijn 
jonge zoontje met zijn 
neus wordt gedrukt op 
zijn eigen jeugd en de 
rol die zijn vader daarin 
speelde. Was zijn vader 
een 'goede vader' en wil 
hij op hem lijken? Zal 
hij zich moeten hou
den aan de 'derecho de 

familia', de wet van 

, grappig en de persona
ges lijken over het al
gemeen zorgeloos. Het 
wordt maar één keer 
triest: als Perelman. sr 
sterft. Op dat moment 
valt het licht uit bij 
Perelman jr. Hij ontdekt 
dat hij 'het geheim van 
zijn vader' nooit ont
raadseld ·heeft. 

de familie, r)et zoals Noodzakelijk proces 
hij door zijn werk de Burman wil laten zien 
wetten vaR het·land . ~oe moeilijk het is om 
handhaaft? Of kan " een vader te zijn, maar 
hij zich eraan ont- " ookhoelastighetisom 
trekken? eefl z,oon te zijn. Geen 

" . y~indelüze drama's waar 
· Zorgeloos , ' ·l· .JË ·ongel~k~ig van wordt; 

Bij zulke thema's zou " ·juist eèn film die rustig 
je een zwaarmoedi- en subtie( is. 'Df>or die 
ge film verwachten. luchtige en vrolijketoon 
Burman koos echter word~n de analyses,die 
een volkomen ande- Perelman jr van zichzelf 
re manier om Family ' moet maken, nooit een 
law vorm te geven . vervelende opgave , 

De beelden zijn licht maar een noodzakelijk , 
en kleurig en worden proces dat ons helpt 
ondersteund door een zowel het fenomeen 
vrolijk pianothema. De 'vaders' als 'vaderschap' 
dialogen zijn luchtig en te begrijpen. 

'Filmprogramma 
01 t/m 07 maart 

--

Do. ti m Di. 
19~00 

NIGHT 
ATTHE 

MUSEUM 

MEL GIBSOWS 

APOCALYPTO 
_ 16 

Woensdag 
19.30 

'Family Law 

---



* .~*.. \~,"'I"lC."'~'" .~. " ~* . ~ p~JI,..,~~~~rr: 

RAM ~ Lil . ....7l ~C~~"I' 
21 rprt. - 2 gc. ~ -23 no.J'~d 

Je dezewee\ il Je laat je door nie 

stellJ;!;ling. Mis~!h gen . .tt oent er 11) 

werkèfljk wat tel n, m ook deze op gebf,and je 

zonder een direct anleiding heb 

je het gevoel dat vlag uit moet. 

Ook andere men worden vanzelf 

vrolijk als jij in hun buurt bent. 

~~:;.-mm' 
Er zijn vah die w ke lies wat 

doffe 

da 

.MuGq 
~ V! 23""lÎug .• 22 sept. 

"Ik f l ze ee~oep ' iken", 

zotte lijfsP#euk k n. Als 
je het niet letterlij ou dit 

rn 1!l 
Ind~daad !àen g nemen 
ku~ en Zij&tvellic je je licht 

al te ang ond:~e 
schoven. ~ 

.n. . -Voel je dè 

GICHAAL 

~220~t. 

week behQ' e om 

te dansen ? ~ .. ef daar aan to§, 
<w •... ..' . d v~.fb~8.'e .oms~Wgfft1é1~l1 

dit toelaten.)e gevoel is een 

si!?i_m!i!ahtj~ .... j 
het ritme van het leven zelf,lieve 

Weegschaal. 

l. :r~:~ov, 
vof~; vochl tot je nemen 

iS. l lltijd lan~;J k, maar deze 
wei k in t bi ' onder.Een be-
lánftrijk unc 'e van vocht in 

- he. ch is afvalstoffen af te 

voeren.Gebeu~t nde, 
dan kunnen deze st 

. vergiftigen. 

kunne' 

les in, in 

is om niet steed 

tisch te zijn. P 

denken! 

arat 

ook veel kapot maken. Pas dus op 

voor je computer, versterker ·of 

dvd-speler. 

H::::. 
Je leven ln e~n ni jasje steken *- . 
kan veel verschillende etekenis-

s~~e et tekenen 

vlam teg .. ; Misschien 
b zelfs verhui's:~,nnen aan 

het maken. 
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Dromen top 10 
bij jongeren · 

1. Je mist de trein 
Je wilt de trein haler.l, je rent en 
rent en ... dan rijdt die voor je 
neus weg! 

2. Je zakt voor je examen 
Je moet examen doen. Mpar ... 
je bent vergetèn ' je"voor tè 
bereiden : , 
je hebt je voorbereid op het 
verkeert\ltvak . " 
de examin~tor is een yreselijke 
man ofvrouw 

3. Je bent de weg kwijt 
Je loopt door je eigen wijk, 
'of dorp, of stad en plotseling 
is alles ve randerd. Je bent de 
weg kwijt. 

4. Je verliest je geld 
Ai. .. 

5. Je vindt geld 
Ha, daar ligt een goudstuk. 
Je vindt geld! 

6. Je loopt bloot 
Opeens merk je het: je loopt 
midden in de stad, overal men
sen en ... je loopt in je blootje. 

7. Je tanden vallen uit 
Je tanden zijn' uitgevallen,je ziet 
er niet meer uit! 

8. Je kunt de WC niet vinden 
Je moet heel nDdig naar de 
WC, maa r ... nergens een WC 
te bekennen. 

9. Je valt 
Va n. een stoepje va llen, over 
een schil uitglijden, de ,grond 
zakt weg onder je voete.n. Of je 
valt va n een hoge toren, of in 
het niets ... 

lO.Je vliegt 
Zweven, of op een vliegend 
tapijt zitten,ofje armen uitslaan 
om te .vl iegen ... vliegdromen 
zijn sOms heel praktisch, als je ( 
droomt dat je wordt achter

'volgd bijvoorbeeld. 

. bron: www.droomnet.nl 

VVHAT'S N E\IV AN D VVHAT'S HOT 
Mode gelinkt aan het Am~terdams 

Historisch Museum 
Maison de Bonneterie, Metz & . opkomst van de eerste chique 
CoendeBijenkorfzijn bekende ' modehuizen' in Amsterdam 
winkelt:lamen in Amsterdam. centraal. Vanaf eind negen
Hirsch & Cie, Gerzon en tiende eeuw ontstaan, door 
Domhoff zijn waarschijnlijk de economische groei, de 
minder bekend, maar zij horen eerste grote modehuizen in 
in hetzelfde rijtje thuis. Het Amsterdam. De Nederlandse 
zijn allemaal Nederl'andse mo- elite kon voor modieuze modè' 
depaleizen die eind 1ge eeuw nu dus ook in de hoofdstad te-, 
werden geopend en waar recht. 
het Amsterdams Historisch 
Museum binnenkort een 
speciale tentoonstelling aan 
wijdt. . I 

In de te'ntoonstelling' 
'Modepaleizen 1880-1960' 
die op 26 april opent, staat de 

In 1892 openen de gebroe
ders Gerzon hun dameszaak 
in de Kalverstraat, de eerste 
elektrisch verlichte straat van 
Nederlç:lnd . Er kwamen impo
nerende gebouwen als het wa
renhuis de Bijenkorfopde Dam 

Bijenkorf Afrjsterdam 

(1914), Maison de Bonneteriein 
de Kalverstraat (19°7) en het 
'witte paleis' Hirsch & Cie aan 
het Leidseprein (1912). waar 
ook het koningshuis klant is. 

Drie originele japonnen van 
het modehuis Hirsch & Cie 

(1912-1914) uit 
de eigen col- ., 

'1eetie van. het 
. rri u,seum -,zij n 
voor de.' ten -

. toonstelling' 
" gerestaUreerd. 
/' Bovendien zijn 

er twee origi
nele vitrines 
van Maison 
de Bonneterie 
en wordt het 

oorspronkelijke interieur van 
mannen modezaak Domhoffin 
de tehtoonstelling geplaatst. 
Behalve dames- en herenmo
de wordt er ook kinderkleding 
getoonä. De tentoonstelling 
loopt van 26 ap,ril tlm 26 
'augustus 2007. 



ANDVOORT 
ONDERNEMERS OPGE LET: 2007 J.J.M. Jansen 

MEEDOEN AAN DE ZANDVOORTPAS 
VERGROOT UW VASTE KLANTENKRING 

, V~uitlÎtttde,t~~ ' 

I Gillis Kok 06 

Ouderenpartij NH/VSP 'Lijst 8 
Besturen met hart voor senioren 

Ouderenzorg mag ni'et ontaarden in een 
bezuinigingsproduct 

Kwaliteit (thuis)zorg binnen de WMO op z'n minst 
handhaven 

Meer betaalbare huisvesting voor ouderen en 
jonge starters 

Weer sociaal ~n veilig door herstel' 
van normen en waarden 

Gratis openbaarvervoer voor 65+-ers in de daluren 

Gezin met ouders en goede opvoeding van 
het grootste belang 

. , 

Ondersteuning vele vrijwilligers in de ' 
(thuis)zorg en mantelzorg 

, Geen 24-uurs economie, één dag, zondag, vrij 

Goede bereikbaarheid van de Noordzee-kust en 
versterking draagvlak inrichting Mictden-Boulevard 

Stem 7 maart op nummer 1 van lijst §. , 
Piet Bruijstens 

Uw regio kandidaten: Bruno ,BQuberg Wi,lson 
Carl'Simons . 
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Zorgregelirig AOW ook voor 
ouderen in Z'andvoort 

door Ton Timmermans De SBO-NH, dat staat voor Samenwerkenden Bonden van Ou-

Inlooppunt Zandvoort st,eeds meer Ontmoetingspunt 
"In Zandvoort zijn best veel senioren die contact zoeken", 

zegt Nathalie Lindeboom van Pluspunt. Het wekelijkse Inloop

punt in de Zandvoortse bibliotheek is voortaan ook een plek 

voor SsPlussers die op zoek zijn naar leeftijdgenoten om acti

viteiten mee te ondernemen. ~ekelijks stelt de Zandvoortse 

Courant u zo iemand voor. 

Ze bruist .vanenergie.Wil dol: 
graag samen met een andere 
55Pluss!=r erop uit tre kken . 
Sam en een fietstocht door 
de duinen ma ken , of een 
wandeli r:' g langs de zee. Of 
een bezoek aan schouwburg 
of museum. Of gewoon, ge
zellig koffiedrinken op een 
terras of winkelen . De 63 -
j arige uit Turkije afkomst ige 
Hayrige zegt in vlek keloos 
Nederlands: " Uitjes doe ik 
graag samen en bij e~n goed 
gesprek voel ik me pas echt 
th uis." ' 

Haar roepnaa m lij kt lastiger 
uitte spreken dan die is: hai-ri
j e. Tijdens haar vroegere werk 
als psychosocia le hulpverlener 
in Am st erda m was dat nooit 
een probleem. Ze woo nt al 
di k veertig j aar in Nederland, 
ondermeer in Amsterdam. Als 
soc iale therapeute stond ze 
midden in de wereld va n rren
sen met psychische klachten. 
"Nu ik met de VUT ben wJI ik 
graag in contact komen met 
zon nige leeftijdgen oten en 
we l op gelijkwaa rd ige voet", 
vu lt.ze aa n. 

Door omstandigheden kon 
Hayri ge enkele jaren' gele
den gebruik maken van de 
VUT-regeling. Na jaren de ge
j aagdheid van de stad te heb
ben meegemaakt zocht ze de 
ru st va n de zee en de duinen 

. op.Toen ze dan ook een woon
hui s aan de kust kon krijgen 
greep ze die kans met beide 
handen aan . Het mooiste aan 
Za ndvoort? Zonder aarzelen en 
met volle overtuiging glundert 
Hayrige:"De du inen." Duidelijk 
dus een vrouw die wéét wat 
ze wi l: "Genoegens delen met 
anderen ~ndervind ik als erg 
prettig", bes luit Hayrige. 

Seni oren, man of vrouw, die 
in contact wi llen komen met 
Hayrige, kunnen zich melden 
bij Natha lie Lindeboom van · 
Pl uspunt Centrum, telefoon 

5717373-

Noord-Hollands archief weer opengesteld 
Naast de geschiedenis van Zandvoort is er de provincie door 

de eeuwen heen te vinden. Het Noord-Hollands archief is hét 

historisch informatiecentrum voor de hele provincie en met 

name voor Kennemerland. H~t nieuwe publiekscentrum aan 

de Jansstraat in Haarlem is vanaf dinsdag 6 maart aanstaa'nde 

voor iedereen weer opengesteld. 

Ook de studiezaal aan d ~ en lezingen. In het Archiefcafé 
Kleine Houtweg is vanaf die kan men terecht voor een kop- . 
datum weer open voor publiek. j e koffie en een broodje. 
Gedurende de maand febru -
ari was het Noord-Hollands 
archief wegens verbouwing 
gesloten geweest. 

Registers , . 
In het archief aan de Jans
straat zijn de meest bekeken 
a'rch ieven en col lecties te 

Studi ezaal vinden. Hier komen ook de 
De bezoekers krijgen aan oe veelgeraa dpleegde zelfbe
Jansstraaf de beschikking dien ingsbestanden t e staan, 
over een.studiezaal met g8 zit- zoals de Burgerlij ke Stand, de 
plaatsen, waarvan maar liefst . Bevolkingsregisters, de Doop-, 
'3 in een speciale stilteruimte. "Trouw- en Beg raafregisters en 
Een deel van de boekencol- de div~rse archieftoegangèn. 
lectie komt in open opstel -
ling op de studiezaal te staan. Archieven 
De Commandeurszaal biedt Het archief aan de Kleine 
ruimte aan tentoonstellingen Hout w eg is vooral bed oeld 

voor beheer- en behoudact i
viteiten. De studiezaa l wordt 
daa r dan ook teruggebracht ' 
t ot 22 zitp laatsen. Via het ar
chievenoverzicht op de web
site is binnenkort precies te 
zien we lke arch ieven zich op 
welke locatie bev indén. Ook 
is het Noord-Hollands archief 
(dee ls) t e bestuderen via de ei
gen website: www.noordhol
landsarchief.org. 

De n ie uwe open ingstijden 
van de locat ie Jansstraat 
zijn: din sdag, woensdag en 
vrijdag van g.oo tot 1].00 uur, 
donderdag van g.oo tot 21.00 
uur en zaterdag van g.OO tot 
'5.00 uur. In de maanden juli 

. en augustus is de studiezaal 
op zate rdag gesloten. De 
nieuwe ope ni ngst ijden van 
de locatie Klein e Houtweg 
zijn : dinsdag, woensdag, don
derdag en vr ij dag van g.oo 
tot ' ].00 uur. 

tJ.- Gl:lV:lll1lt' 1lt'V ~ii V V][i . / 
~1lt' I~P1\ W1\ ~r~N . 7 maart.Provinciale Statenli1k-l:Ê==R~KI:':'iZ:::I:-::NG::::E:-:':\NI 
~ S ~l V.llll V .lll U be.ft het ,",.r hel zegg.o 

deren Noord-Holland, attenderen op de zogenaamde 'zorgre

geling in de AOW'. De maatregel is voor mensen die samen

wonen omdat de een de ander verzorgt: "In Loket Zandvoort 

kunnen mensen terecht met al hun vragen", laat de voorlich

ter van gemeent~ Zandvoort weten. 

Als twee ouderen samen gaan 
wonen betekent dat een an
der AOW-pensioen . Voorheen 
werd het alleenstaanden 
pens ioen verlaagd naar het 
pensioen voor gehuwden en 
samenwonenden . Maar door 
de nieuwe Zorgregeling in de 
AOW houden mensen met 
terugwerkende kracht vanaf 
4 april 2006 voortaan hun al'
leenstaandenpensioen, Enkele 
voorwaarden om voor de zor
gregeling in aanmerking te 
komen zijn: Er moet sprake 
zijn van hulpbehoevendheid, 
aanleiding voor het samenwo
nen iS ,de verzorgingsbehoefte, 
beide ouderen blijven beschik
ken over de eigen woning, 

Vaststellen hulp
behoevendheid 
Ook de mate van hulpbehoe
vendheid moet voldoen aan 

vastgestelde regels . Deze 
moet worden vastgesteld, 
Daarvoor.is een vragenformu
lier dat zowel hulpvrager als 
verzorger moet ondertekenen. 
Het verdere onderzoek doet 
ClientFirst in opdracht van 
de Sociale Verzekerings .Bank 
(SVB). Op basis van het advies 
van ClientFirst beslist de' SVB 
of de zorgregeling geldt. 

Terugwerkende'kracht 
De regeling is per, jánuari 
2007 ingegaan, Voor mensen 
die voor die datum al samen
woonden vanwege verzorging, 
gaat de regeling met terug
werkende kracht in per 4 april 
2006. Wie d,enkt in aanmer
kingte komen voor de regeling 
kan een aanmeldingsformulier 
aanvragen bij het SVB-kantoor, 
Ook staat Loket Zandlioort 
open voor alle vragen. 

Zondagmjddagpodjum: 

Van Smartlap tot Danslied 
Voor veel. ouderen kunnen de uren op' een druilerige zondag 

lang duren. Daarom organiseert de Zandvoortse 'welzijnsor

ganisatie Pluspunt regelmatig een zogeheten Zondagmid

dagpodi,um. Afgelopen zondag verzorgde Wendy Molee een 

optreden in het Huis in de Duinen. Met haar nostalgische lie

deren bezorgde de Haarlemse zangeres menig SsPlussereen 

genoeglijke. middag. 

Het was op veel plaatsen be
kend gemaakt . In het weke
lijkse Inlooppunt in de bieb, 
op het prikbord van Huis 
In de Duinen (HID) en in de 
Zandvoortse Courant. De 
Haarlemse zangeres Wendy 
Mole~ gaf een optreden. AI 
bij het eerste lied deinden de 
toehoorders ' i~ het HID op de 
maat mee. Liedjes die herin
neringen opriepen aan vroe
ger. 'Daar bij de waterkant' 
wist iedereen mee te zingen. 
Net als het Engelse lied 'Que 
sera, sera'van Doris Day uit de 
jaren vijftig. Een extra com
pliment verdienen de vrijwil
ligers van het HID, die onder 

leiding van Marijke ten Haaf 
het Zondagmiddagpodium 
tot een geslaagde ,middag 
hebbe,n gemaakt. 

Zoals vaak bij artiesten startte 
Wendy'~ zangcarrière 15 jaar 
geleden met een optreden 
op een feestje bij haar thuis. 
Naast het zingen, is het com- ' 
poneren en a rra ngeren va n 
het Nederlandse lied een 
andere drukke bezigheid van 
Wendy. Ze noemt zich dan 
ook allround zangeres /dj. Na 
een carrière als bandzangeres 
treedt zij alweer 4 jaar 'solo ' 
op, in zowel binnen als bui
tenland, 
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Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 2·0 

februari en de verdere in week .8· door het college 

genomen besluiten zijn 27 februari vastgesteld. De 

besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en qp 

de website. 

Raadvergadering 
De gemeenteraad vergadert dinsdag 6 maart. 

Ç)p de agenda staat: 

Opening 

Loting 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Vaststellen agend~ 

Vaststellen notulen van 30 januari 2007 

Hamerstukken: 

a. Subsidieaanvraag Wmo-raad 

b. Financiële kadernota deel I en deel 11 

Voorbereid ingskrediet ondergrondse parkeergarage 

Louis Davidscar-ré · 

Groenbeleidsmedewerker 

Handhavingprogramma 2007-2009 

Verzoek Hulpverleningsdienst Kennemerland inzake 

besteding nabetaling Brede Doelenuitkering 

Rampenbestrïjding (Bdur) 

Initiat iefvoorstel Museum geluid- en beelddragers 

Onder voorbehoud: Initiatiefvoorstel Exploitatiever

ordening 

Voorgenomen moties: 

a. motie VVD inzake ~et sluiten van homohuwelijken. 

b. motie SP inzake openbaar vervoer, de route van 

buslijn 80 

Besloten deel ' 

Sluiting. 

De vergaderi ng begint om 20.00 uur in de raadzaal. 

De entree vindt u aal'] het Raadhuisplein. De deuren 

gaan om 19-30 uur open. De agenda kan na sluiting 

van deze krant nog w ijzigen. U vindt de meest recente 

agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn 

tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 

Agenda, raadsyoorstellen en conceptbeslui.ten liggen 

tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale 'Balie 

en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. 

De raadvergadering wordt 'tusse'n 2~.00· uur en 22.00, 

uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether 

FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema's' 
De commissie Projecten en Thema's vergadert op van 

8 maart va naf 2·0.00 uur in de raadzaal. De deuren 

gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het 

Raadhuisplein. 

Op de agenda staat: 

Opening 

Vastste llen agenda 

Besluitenlijst van 31 januari 2007 en toezeggingen 

- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of 

vooraf ingebracht 

Presentatie door EMM huisvesting jongeren. 

Regionale startersregeling 

Consequenties herijking gemeentelijke monumen

tenlijst. 

I&A-beleidsplan Update 2006 

Rondvraag 

- Sluiting 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 

gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 

website. In deze commissie kunnen burgers het woord 

voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda 

. als over een eigen onderwerp. Degene die over een 

eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aa~

melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet 

uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur bi,nnen zijn 

voor een vergade~ing die de woensdagavond daarop 

wordtgehouden. De aanmelding kunt u zenden aan 

Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2,204° 

AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nI.Afge

ven aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aan· 

melding moet staan : naam, adres, telefoonnummer 

en het onderwerp met een toelichting op een aparte 

bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn 

en liefst worden afgesloteri met een concrete' vraag, 

oproep of iets dergelijks. Naast deze regel gelden 

extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl 

(Bestuur > Raadscomm~ssies > Inbreng en meepraten) 

of op te vragen bij de griffie. 

Commissie Welstand en Monumenten 
Op 1 maart vergadert de Commissie Welstand en 

Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00 

uur in de ço mmissiekamer. De exacte begintijd is 

afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste 

even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen, 

tel. (023) 5740100. 

Uitnodiging afscheidsreceptie waarnemend 
burgemeester Maij 

, MevrolUw Maij beëindigt op woensdag 7 maart haar 

! functie als waarnemend burgemeester van Zandvoort. 

~ Op donderdag 8 maart zal de heer Van der Heijden 

; namelijk zijn werkzaamheden als burgemeester her-

vatten. Het gemeente:be'stuur wil mevrouw Hester 

Maij voor haar inzet voor Zandvoort bedanken met 

een afscheidsreceptie, die op woensdag 7 maart 2607 

wordt gehouden, van 17.00 uur tot 19.30 uur in het 

raadhuis. U bent va~ harte welkom. 

Begrotingswijzigingen 
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeen

tewet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda

punten die op 6 maart 2007 aan de gemeenteraad ter 

vaststelling worden voorgelegd en die financiële conse

.quenties tot gevolg hebben, vanaf heden tpt en met 6 

maart ter inzage bij de balie van het gemeentehuis. 

Stemmen in een voor minder-valide kiezers ingericht 
stembureau 
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat 

voor de verkiezing van de leden van provinciale staten 

op woensdag 7 maart 2007 onderstaande ste.mloka

len op zodanige wijze zullen zijn ingericht, d'at voor 

.m'inder-valide kiezers de mogelijkheid bestaat daar 

zelfstandig hun stem uit te · brengen. Eerst ziet u 

het nummer vermeld, daarna volgt de aanduiding 

stemdistrict en daarna vervolgens het adres stem

distrièt. 

1 Zandvoorts Museum - Swaluëstraat 1 

2 Strandhotel Center ParCS - Trompstraat 2 

3 Oranje Nassauschool - Lijsterstraat 3 

4 Noodlokalen Mariaschool - Ingang Cornelis 

Slegersstraat 

5 Rodekiuisgebouw - Nicolaas Beetslaan 14 

6 Calvijnzaal- ingang Eriimaweg 22 

7 stichting Pluspunt - ingang Flemingstraat 180 

8 Zorgcentrum - Herman Heijermansweg 73 

9 Nieuw-Uni,cum - Zandvoortselaan 165 

10 Stichting A.G.Bodaan - Bramenlaan 2 

Stembureau 4 (voorheen het Gemeenschapshuis) 

h~eft op de dag van de verkiezing wederom zitting in 

één van de noodlokalen van de Mariaschool. Nadere 

inlichtingen worden verstrekt dqor Bureau verkiezin

gen, Swaluëstraat 2. 

Toeslagen waar u wellicht 
aanspraak op kunt maken 
Langdurigheidstoeslag en Toeslag chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen 
Graag informeren wij u over twee regelingen die dit 

jaar belangrijk voor u kunnen zijn. 

Langdurigheidstoeslag 
Net als vorig jaar verstrekt de gemeente in 2007 de 

langdurigheidstoeslag aan personen tussen de 23 

en 65 jaar. Voorwaarden om in aanmerking te komen 

voor deze toeslag is dat u 5 jaar lang ononderbroken 

eer inkomen op minimumniveau heeft. Nieuw aan 

de regeling is dat U in die periode van sjaar beperkte 

inkomsten uit arbeid mag hebben gehad, per jaar 

een maximaal bedrag van € '764,- en in een periode 

van sjaar maximaal € 3:820,- Ook nieuw is dat u ook 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt mag zijn' in plaats van 

volledig arbeidsongeschikt. Deze criteria worden door 

de gemeente getoetst. De bedragen voor de langdu

righeidstoeslag zijn door het Rijk voor 2007 als volgt 

vastgesteld: 

€ '478,- voor gehuwden/samenwonenden 

€ 430,- voor alleenstaande ouders 

€ 336,- voor alleenstaanden. 

Als u bij onze dienst bekend met een Wwb-uitkering, 

bijzondere bijstand ofde langdurigheidstoeslag hoeft 
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u geen actie te ondernemen. U heeft inmiddels al een 

aanvraagformu lier ontvangen. Mocht dit niet het ge

va l zijn of denkt u voor deze toeslag in aanmerking te 

komen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling 

Maatschappelijke zaken en Dienstverlening van de 

gemeente Zandvoort. 

Toeslag chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen 
Deze toeslag is een regeling voor chronisch zieken, 

gehandicapten en 65-plussers: Deze regeling is in 

het leven geroepen omdat ziekte, handicap en 

ouderdom extra (verborgen) kosten met zich mee 

kunnen brengen. De toeslag bedraagt € 150,- per 

huishouden en kan eenmaal per jaar aangevraagd 

worden. 

Wie komt er in aanmerking voor deze toeslag? 
Om in aanmerking te komen voor de toeslag, moet 

u in ieder geval tot de doelgroep behoren en een 

inkomen hebben tot maximaal 115% van het bij

standsniveau en een vermogen dat gelijk is of lager 

dan het vrij te laten vermogen. Verderop in deze 

toelichting wordt het ïnkomen en het vrij te laten 

vermogen gen~emd. U behoort tot de doelgroep 

indien u voldoet aan één van de volgende criteria . 

Voor de duidelijkheid: u hoeft niet aan alle criteria 

te voldoen: 

1. U bent 65jaarofouder 

2. U maakt langer dan een half jaar onafgebroken 

gebruik van de thuiszorg 

3- U ontvangt een uitkering op grond van de 

WA~/Wajong (arbeidsongeschiktheidspercentage 

80-100%) 

4: U ontvangt een WVG-voorziening 

5. U heeft hulpmiddel en voor wonen/werk, lopen / 

rolstoel, autovoorzieningen 

Ook dient u per 1 januari 2007 ingeschreven te staan in 

de gemeentelijke basisildministratie van de gemeente 

Zandvoort. 

Inkomen 115% van net bijstandniveau (= netto maand

inkomen incl . vakantiegeld). 

Alleenstaande 

Alleen~taande ouder € 1.280,15 

Gehuwden/samenwonenden € 1-422.39 

Voor personen van 65 jaar en ouder gelden andere 

bedragen: 

Alleenstaande € 1.086,59 

Gehuwden/samenwonenden € 1-489,37 

Vrij te laten vermogen 

Alleenstaa nde 

Alleenstaa nde ouder 

€ 5-245,00 

€10-490,OO 

Gehuwden/samenwonenden € 10-490.00 

Als u een Wwb-uitkering ontvangt, voldoet u auto

. matisch aan de inkomsten - en vermogensvoor

waarden. 

Indienen van een aanvraag 
Om voor de toeslagen in aanmerkingte komen, moet u 

een aanvraag indienen. Indien u bij onze dienst bekend 

met een Wwb-uitkering en u valt onder de doelgroep 

of u heeft een WVG-voorziening dan ontvangt u in 

februari 2007 schriftelijk bericht van ons met daarbij 

een aanvraagformulier. 

Vergunningen 
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 

- Zandvoortselaan 25, bouw garage/berging, inge

komen 19 februari 2007, 2007-onLv. 

Kromboomsveld 50, vergroten woning, ingekomen 

19 februari 2007, 2007-023Lv. 

Passage 20, plaatsen (Iicht-)reclame, ingekomen 

19 februari 200]. 2007-024R. 

Louis Davidsstraat 7, plaatsen dakopbouw, inge, 

komen 21 februari 2007, 2007-026Rv. 

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver

gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. 

U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 

publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over 

deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt 

maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 

vrijstelling van het bestemmingsplan of bouw

verordening kan 'worden verleend, kan tegen 

ons voornemen daartoe een zieriswijze kenbaar 

worden gemaakt. Een voornemen tot"het verlenen van 

vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publi

catie betekent ook niet dat u 'een bezwaarschrift kunt 

indienen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden 

verleend dari zal dit worden gepubliceerd en pas dan 

kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. 

Verzoek tot vrijstelling specifieke 
bouwvergunning 
Verzoek 'vrijstelling gebruiksbepaling bestemmings

plan middels art.19 WRO: 

D'r.Schaepmanstraat 3, te Zandvoort, verzoek om 

vrijstelling gebruiksbepaling bestemmingsplan, 

ingekomen 21 febr'uari 2007. 2007-027Vr. 

Gemeente Zandvoort 

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort: 

- Lorentzstraat 399 t/m 529, verwijderen asbestpa

nelen, verzonden 20 februari 2007,2006-1895. 

Zandvoortselaan 25, bouw garage/berging, verzon

den 22 februari 2007, io07-onLv. 

Bezwaarschrifte~' 
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ geno

men besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U 

kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 

kunnen gedurende een termijn van zes weken na bekend

making een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De 

datum van bekendmaking is de verzenddatum vande ver

gunning.lndien het geen vergunning betreft isdit de pu

blicatiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermelding 

van "bezwaar" in de rechterbovenhoek van uw brief aan 

het college van Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2, 

2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in beginsel niet 

de werking van het besluit waartegen het is gericht. In 

geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige 

voorziening indienen bij de voorzieningenrechtervan de 

Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 

2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld 

te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. 

Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn ber~ikbaar via (023) 574 0100. 

Melding of klacht? 
Bel met de Ce'ntrale Meldlijn (023) 5740200, 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 donderdagavondcipenstelling kunt u maar 

voor een 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. 

College lid spreken? 
Een afspraak maken met, een' co llegelid doet u via 

het ceritrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan 

waarover u h~t 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 tus~en 09.00 en 10.00 uur. 

Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 



~ook eens anders 
wékelijkse kookrubriek 

~ec.y,</ . ~ i\ ~CCo/-'l/ 

Tagliatelle met tonijn en mosselen 
Hoofdgerecht voor 4 personen 

Ingredi.ënten 

2 blikjes tonijn op olie (à 185 gr.), 
3 eetlepels olijfolie, 
2 teentjes knoflook (fijngehakt), 
1 rode ui (in dunne ringen), 
150 gr. gekookte mosselen, 

\ 

Bereiding: 

. ' 

100 gr. ZW<llkolijven zon 
der,pit (in plakjes), 

. .400 gr. tomaten blokjes op sap, 
" 400 gr. groene tagliatelle, 

2 eetlepels peterselie (gehakt) . 

Lqat de. tonijn goed uitlekken. Verhit de olijfolie in een wok of hapjespan en 
roerbak hierin de knoflook en de uienringen circa 4 minuten. Voeg de tonijn, de 

. mosselen en de olijven toe en bak ze 1 minuut mee. Roer de tomatenblokjes met 
• sap, peper en zout erdoor en laat de saus 10 minuten zachtjes sudder'en. Kook 

intussen de tagliatelle volgens de aanwijzing op de verpakking. Laat de pasta 
goed uitlekken, schep deze door de tonijn-tomatensaus en warm het gerecht 
goed door. Strooi tot slot de peterselie erover. Als u van pittig houdt, kunt u nog 
een rood Spaans pepertje in ringen meebakken. U kunt ook de tonijn vervangen 
door zalm uit blik of blokjes verse tonijn of witvis die 3 minuten geroosterd zijn 
in een beetJe olijfolie. Serveer er ciabatta bij. 

VISSPORT ~:," ~':2>; 
'<~~~/ 

Veel ondermaatse vis 
De eerste wedstrijd op 

de zuid pier van .IJmui

den bracht voldoende 

vis op voor de leden 

van de Zeevisvereni

ging Zandvoort. He

laas was de meeste 

gevangen waarvan de 
meeste ondermaats 
was. Gerard Bluijs 
wist 13 vissen op de 
kant te halen met 
een totale lengte van 
323cm aan vis. Hij 
werd hierdoor eerste. 
Tweede werd ' Tom 

vis ondermaats. Hét van der Horst niet 12 

wa,sgoed,enver,wer- visse.n en een totale 

pen met het zuiden- lengte van 247cm en 
derde was Willem 

windje in de rug. 
Bakkenhoven met 11 
vissen en een lengte 

Erwerd gevist binnen van 247 cm. 
de pieren ter hoogte 
van het derde pla- De volgende wed
teau. Bijna iedere strijd is ko'mende 
worp was raak en zaterdag en zal een 
bracht vis naar boven. wr'akviswedstrijd zijn 
Er werd alleen wijting vanui,t Ijmuiden. 

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keér voor in de 
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de 
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd. 

6 1 

. 7 

AHT trainers 
· ZHC 

Onder leiding van trainings

coordinator Djurre Rogge

veen, vond afgelopen ' don

derdagavond de uitreiking 

plaats van de eerste A(spirant) 

H(ockey) T(rainers) diploma's. 

Alle kandidaten hebben in 
het najaar een theoriecursus 
en een aantal praktijktrai
ningen gevolgd. In december 
vond een examen plaats dat 
bestond uit een theorie- en 
een praktijkgedeelte. Naast 
een diploma hebben alle 
trainers een door CNGgroep. 
nl gesponsord trainingsjack 
gekregen waaruit duidelijk 

- blijkt dat ze trai ner zijn van de 
Zandvoortsche Hockeyclub. 

. 1 

maar soms moet je hem 

pe~'en hem zelf van de kast 

bêneden is en je blijft even op 

Oplossing 
week 8 

Oplossing 
week 8 



VOETBAL 

Gehavend SV Zandvoort speelt gelijk 
Een behoorlijkgehavendzaterdagelftal van SV Zandvoort Gouden wissel 

moest afgelopen weekend de inhaalwedstrijd tegen het , Na rust een nog steeds ster
ker Zandvoort dat voorin 

Zaanse ZCFC spelen. Maar liefst 6 basisspelers konden om 

diverse redenen niet aanwezig zijn. Verheugend was de 

terugkeer van keeper Jorrit Schmidt, 

Trainer Pieter Keur moest voor 
de zoveels~e keer dit seizoen 
zijn basiselftal àanpassen. 
Geoffrey v.d. Broek 'probeerde' 
het, met een scheurtje in een 
midderivoetsbeentje, in de ba
sis maar moest in het eerste 
half uur al worden vervangen. 
Zandvoort speelde een goede 
eerste helft en kwam, althans 
zo leek het, al in de 12e minuut 
op voorsprong. De assistent
scheidsrechter gaf echter aa n 

FUTSAL 

dat hij hands had geconstà
teerd en de leidsman nam dat 
signaal klakkeloos over, Geen. 
voorsprong derhalve. Wel 
een vee·1 sterker Za ndvoort 
dat alleen maar op de eerste 
echte goal wachtte. Die zou 
voor rust niet komen. Sterker 
nog: via een cou nter en on 
gelukkig wegwerken door 
de Zandvoortse verdediging 
kwamen de gasten op een on
verdiende 0-1 voorsprong. 

afmakers miste. Kansen re
d,elijk genoeg maar geen 
doelpunten. Ook ZCFC had 
n iet de krácht om te scoren 
en Zandvoort dreigde naar 
een verlieswedstrij'èl af te 
glijden. Keur had echter een 
gouden wissel uit zijn tover
doos tevoorschijn geh.aald. 
A-junior Maurice Mol mocht 
zich warmlopen en zou vlak 
voor tijd invallen. Met macht 
der wanhoop gaf Mitchell 
Post de bal in de 84e mi
nuut hoog voor. Mol dook en 
raakte de bal perfect met het 
hoofd en versloeg de Zaanse 
keeper, 1-1.. Zandvoort roók 
de overwinning en de gas
ten moesten zich beperken 
tot het met man en macht 
verdedigen van hun doel. De 
sta nd zou echter n iet meer 
veranderen. Door deze uit
slag is Zandvoort naar de 
vierde plaats op de ranglijst 
gezakt. 

Druk weekend 
Komend weekend zullen bei
de standaardelftallen van SV 
Zandvoort in de wei komen. 
Het zaterdagelftal zal thuis 
Wieringermeer ontvangen 
en de zondagafdeling speelt 
uit tegen het Haarlemse 
Ripperda. Beide wedstrijden 
beginnen om 14.30 uur. 

Ruime winst ZSC' 04, krappe overwinning ZandvQort 
Op papier was het verschil groot, maar of de. praktijk dat ook · 

ging uitwijzen hing van ZSC'04 zelf ·af. Het werd weliswaar 

een ruime overwinning op ZVV'80/Westcoasting, maar de 

scherpte ontbrak. Iets dat door aanvoerder Michel van Marm 

zelf ook werd geconstateerd, 

' ''Het leek soms op pleintjes
voetbal", aldus de aanvoerder. 
Uiteindelijk was ZSC04toch 
de betere ploeg, al ging dat in 
de beginfase bepaald niet zon
der slag of stoot. Opvallend 
waren de twee doelpunten 
van keeper Sander van der 
Wal en van Mark Hoppe. Met 

deze doelpunten werd het 11-4, 
waarmee ZSC04 volop in de 
race blijft voor de titel. 

SV Zandvoort 
Zandvoort had aan ZOG een 
moeilijke tegenstander. De 
Haarlemmers namen in het 
begi neen 0-2. voorsprong, 

maar Zandvoort vocht zich 
,terug. Nadat het gelijk werd, 
nam Zandvoort afstand, onder 
meer door een' doelpunt van 
Stefan Smit. 

Bij een 4-4 stand volgde er 
een onbezo'nnen actie van 
keeper Paul Smit, waarbij ge
legenheidsscheidsrechter Rik 
Logmans de keeper voor twee 
minuten naar de kant kon stu
ren. Dat gebeu rde echter n iet en 
in deslotminuuttrok Zandvoort 
de winst naar zich toe door een 
goal van Christiaan Strijder. 
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Europees Jeugdkampioenschap 
'go' in Center Parcs 

Van 9 tot en met 11 maart zal in Center Parcs Zandvoort het . , 

Europees Jeugdkampioenschap go, voor spelers tot 18 jaar, in 

het Strandhotel van Centèr·parcs afgewerkt worden, Go is een 

. 3000 jaa~'oude denksport, heeft zijn bake~mat in het Verre 

Oosten en wordt wereldwijd gespeeld. Inmiddels \lebben spe

lers uit 19 Europese landen zich voor de kampioenschappen 

aangemeld. 

De gemeente Zandvoort 
heeft voor deze Europese 
Kampioenschappen een 
subsidie afgegeven, om
dat zij zich wil profileren 
als gemeente met een 
goeq sportbeleid. De 
Nederla ndse Go Bond 
zal als gastheer voor een groot 
aantal jeugdige Europese top
spelers functioneren. 

Bordspel 
Go is een strategisch bordspe'l 
voor twee personen, vergelij k
baar met dammen of schaken. 
Go komt oorspronkelijk uit het 
Verre Oosten, waar het nog 
steeds de grootste populariteit 
heeft. Tegenwoordig staat het 
in een stijgende belangstelling 
in Westerse landen, waaron
der uiteraard Nederland. Go 
wordt gespeeld op een bord 
van 19x19 lijnen. Tijdens het 
spel worden om beurten witte 
of zwarte stenen op de kruis
punten geplaatst. De ene spe
lers speelt met wit en andere 
met zwart. Het doel van het 
spel is het beheersen van een 
groter deel van het bord dan 
de tegenstander. Dergelijke 

gebieden beheerst een speler 
wanneer deze altijd in staat is 
de stenen van de tegenstan - , 
der in dat gebied te slaan. 

Inloopmiddag 
Op -de wedstrijddagen zal er 
van 09.30 uur tot 16.30 uur ge
speeld worden. Toegang tot de 
speel'zaal in het Strandhotel is 
gratis en men kan tussen de 
speeltafels doorlopen om de 
diverse wedstrijden te vol 
gen. De Nederlandse Go Bond 
heeft voor zaterdag 10 maart . 
een inloopmiddag georga
niseerd. Ook deze zal in het 
Stra'ndhotel zijn. Men kan daar 
uitleg krijgen over de spelre
gels, en eventL!eel proberen 
om een spelletje te spelen. De 
middag begint om 13-00 uur 
en zal om 17-°° uur ten einde 
zijn. De finales worden op zon
dag &espeeld. 

De adverteerders van deze week 
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hbogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn: 



Makelaars O.G.' 

• CENSE I .. I 
van LINGEN 

Jhr. P.N. Quarle$ vanUffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU 

~ (f~ 
NVM virtual tour 

DE SCHELP 70 ZANDVOORT 

• Op de l ' verdieping gelegen, goed onderhouden 
2-kamerrecreatiewoning 

• Het complex beschikt over een riante binnentuin 
• Voorzien van centrale verwarming 
• Oplevering vrij van huur 
• De servicekosten bedragen € 75,- pjmnd 
• ~oonoppervlakte ca. 40 m' 

Vraagprijs: € 109.500,-

KONINGINNEWEG 30 ZANDVOORT 

• Uitstekend onderhouden onder architectuur verbouwd, 
charmant halfvrijstaand herenhuis 

• Royale living met open haard, luxe keuken 
met open haard, luxe badkamer en 2 slaapkamers 

• Tuin onder architectuur aangelegd en v.v. oprit 
• In 2002 volledig gerenoveerd, v.v. alle moderne 

gemakken en biedt alle comfort . 

Vaste prijs: € 798.000,-

BELEGGINGSOBJEcT - DE SCHELP 74 ZANDVOORT 

• Op de l ' verdieping gelegen, goed onderhouden 
3-kamerappartement --

• Voorzien van mooie keuken en nette badkamer 
• Oplevering in verhuurde staat 
• Huuropbrengst € 8.220,- per jaar incl. g'às & electra 
• De servicekosten bedragen € 75,- per maand 
• Woonoppervlakte ca. 40 m' 

Vraagprijs: € 109.500,-

WONEN AAN ZEE ... NDVOORT! 

,CENSE St VAN LINGEN MA'KELAARS 
HEEFT HET AAN OD 

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT 

• Modern, luxe afgewerkt 4-kamerappartement 
op l ' etage gelegen met zonnig balkon 

• Het appartement beschikt over een lift, 
berging en een garage die binnendoor bereikbaar is 

• E~n appartement om zo te betrekken! 
• Kunststofkozijnen met dubbele beglazing 
• Woonoppervlakte ca. 97 m' (ii!9. balkon) 

Vraagprijs: € 245.000,- (opp.) & € 27.500,- (garage) 

www.cvl.nu 

VAN SPEIJKsTRAAT 2/129 ZANDVOORT 

• Royale en comfortabele S-kamermaisonnette 
• Berging en parkeerplaats in de parkeergarage 
• Lichte woonkamer, eetKamer, open keuken 

v.v. div. apparatuur, 3 slaapkamers 
• Tuinkamer met toegang naar terras van ca. 30 m' 
• Lichte royaie woning, in 2007 binnenzijde geschilderd 
.' 3 woonlagen, ca. ,lSO m' woönoppervlakte 

Vraagprijs: € JJ4.000,-

DR. J.G. MEZGERSTRAAT 117 ZANDVOORT 

• 4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3) 
met balkon en inpandige berging in de onderbouw 

• Op de 2' en tevens hoogste verdieping gelegen 
• Modern, sfeervol, goed onderhouden appartement 
• Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbel glas 
• Gebouw beschikt over een lift 
• Woonoppervlakte ca. 97 m' (incl. balkon) 

Vraagprijs: € 2J9.000,-



2e jaargang • nummer 10 • 09 maart 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 De gekozen raad!

Politiek
P11 Politieke column

Sport
P22 Final Six

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

Zandvoort Optiek

‘Nog even en ze kunnen 
van heel Zandvoort een

monument maken’

Monumenten opnieuw
beoordeeld

Algemeen
P15 Zeepkistenrace

1

Alhoewel de beide partijen
samen een meerderheid in de
raad hebben, negen van de
zeventien zetels, is dat slechts
een krappe meerderheid.
Wilfred Tates, lijsttrekker van
de VVD: “Ik ben vanaf het
moment dat de vorige raad is
gaan werken bezig geweest
met de verkiezingsstrijd voor
de komende raad. Dat heeft
duidelijk gewerkt! De VVD
heeft zich duidelijk sterk
gemaakt voor een beter
Zandvoort. Een Zandvoort
waarin zowel gewoond als
gewerkt kan worden.” De lijst-
trekker van OPZ,
Carl Simons: “Wij
zijn altijd tegen
gedwongen sloop
binnen het Middenboulevard-
gebied geweest. De kiezer
heeft ons beloond.Wij zijn nog
sterker geworden!”

Een ander fenomeen laat zich
aan de linker zijde van het elec-
toraat zien.Voor het eerst in de
geschiedenis van Zandvoort,
deden er drie partijen mee die
een socialistisch karakter heb-
ben. De PvdA werd met drie
zetels de derde partij van
Zandvoort. De SP won op eigen
kracht één zetel en GroenLinks,
door de regel van de reststem-
men, kreeg eveneens één zetel.
Ingrid de Leeuw, nieuw raads-
lid voor de SP: “De SP zal zich
de komende vier jaar construc-
tief opstellen. Als er voorstel-
len komen die we kunnen
steunen, zullen we vóór stem-
men. Anders kunnen we niet
meegaan.”De stemming bij de

PvdA was er een van gemeng-
de gevoelens. Lijsttrekker Gert
Toonen:“Natuurlijk hebben wij
onze zetels behouden en de
afgevallen zetel terug gekre-
gen (Marijke Herben was de
vorige keer uit de PvdA gestapt
en op eigen titel doorgegaan,
red.). Maar ik had toch onze

opstelling de afgelopen vier
jaar ten aanzien van het colle-
ge en de voorstellen daarvan
wat meer tot uitdrukking wil-
len zien.”

De algemene stemming na de
uitslag, die in gebouw De
Krocht werd gepresenteerd,
was er één van redelijke teleur-
stelling. Een grote meerderheid
vroeg zich af hoe nu verder te
gaan. Men was van mening
dat het project Middenboulevard
een te grote stempel op de ver-
kiezingen heeft gedrukt. Het is
algemeen bekend dat binnen
de winnende partijen de
Middenboulevard een hot
item is. Een item dat, zoals
door het college werd voorge-
steld, zij niet konden en wilden
steunen. Maar er zijn meer
zaken die belangrijk zijn bin-
nen de Zandvoortse gemeen-

De uitslag kan een ware don-
derslag bij heldere hemel
genoemd worden. De VVD
krijgt in de nieuwe raad vijf
zetels, twee meer dan in de
oude raad. OPZ krijgt één zetel
meer. Deze zetel is een zetel die
ze krijgen door de zogenaam-
de reststemmen. De lijsttrek-
kers van de VVD en OPZ zijn,
uiteraard, lovend over de uit-
slag. Zij vinden dat de gevoer-
de oppositie van de beide par-
tijen de doorslag heeft gegeven.

VVD en OPZ winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen!
De Zandvoortse kiezer heeft gesproken: de VVD en de Ouderen Partij
Zandvoort zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen dins-
dag de grootste partijen binnen de gemeenteraad van Zandvoort gewor-
den. De uitslag überhaupt is een ware aardverschuiving binnen de
Zandvoortse politiek. Gemeente Belangen Zandvoort is zo goed als weg-
gevaagd, het CDA levert één zetel in en de twee nieuwe partijen SP en
GroenLinks komen ieder met één zetel in de nieuwe raad!

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

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

schap, alhoewel door veel aan-
wezigen werd aangenomen
dat deze niet echt ter zaken
doende waren tijdens deze ver-
kiezingen.

Toch moet stil worden gestaan
bij de zege van de VVD en OPZ.
Twee partijen die zich sterk

hebben gemaakt
voor onder andere
de bewoners van
de Middenboule-

vard. Het gaat te ver om de ver-
kiezingszege daar aan te rela-
teren, ze hebben beide een
andere kijk op Zandvoort in de
toekomst.

De toekomst van Zandvoort
ligt de komende vier jaar in
principe in de handen van een
coalitie van VVD en OPZ. Het is

aan de VVD om het initiatief te
nemen in de collegeonderhan-
delingen. Het ligt voor de hand
dat dit in eerste instantie gaat
gebeuren met de OPZ. Indien
de liberalen dat een te zwakke
coalitie vinden, of indien zij het
niet eens zijn met bijvoorbeeld
de beoogde wethouder van de
ouderen, zal er verder gekeken
moeten worden. Er zijn meer-
dere mogelijkheden!

• Poestabrood, donker 
volkoren, zonder korrels, 
400 gram € 0,95

• 10 witte bollen € 1,95
• Pizzabroodje € 1,50 
• Ovenverse 

ontbijtkoek € 1,95 
Raadhuisplein 14

T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Een duidelijke verschuiving in de Zandvoortse politiek! Foto: OvM Fotografie

“Middenboulevard splijtzwam 
in Zandvoort?”

Onder grote belangstelling in gebouw De Krocht Foto: OvM Fotografie
werd de uitslag bekendgemaakt
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Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Gesponsord door:

Burgerlijke stand
11 februari 2006 - 17 februari 2006
Geboren:
Bjarn, zoon van: van de Kerkhof, Martinus Maria en:
Strengholt, Angela Hélène.
Valentijn Albertino, zoon van: van de Meent, Johnny
en: Vlieger, Leticia Albertina.
Marcus Jan, zoon van: van den Bergen, Marc Jan en:
Toenbreker, Sanne Maria.
Bobbi, dochter van: Riemersma, Claudia.

Overleden:
Steevert, Henri, oud 87 jaar.
Belovics, Antonius Gijsbertus, oud 55 jaar.
van der Meer geb. Melkert, Anna Clasina, oud 86 jaar.
van Dijk geb. de Haan, Janna, oud 69 jaar.
Capitein, Monique Antoinette Helénè, oud 34 jaar.

ZONDAG 12 MAART
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs  
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor E. Peijenburg 
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves 

DINSDAG 14 MAART
Huize Bodaan, Bramenlaan 2 Bentveld
16.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

2

Beste allemaal,

Hierbij willen wij u hartelijk danken
voor uw belangstelling en medeleven

tijdens de ziekte en het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder,

schoonmoeder en oma:

Hermine Marijke Vreeburg-Jongert

De vele bloemen, brieven, kaarten en
gesprekken hebben ons veel sterkte en

troost gebracht.

Fam. C.Th.M. Vreeburg

Zandvoort, 9 maart 2006

Daar het niet mogelijk is u allen 
persoonlijk te bedanken,

betuigen wij u langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor de blijken
van belangstelling na het overlijden van

Arthur Rowland Todd
Jim

Het heeft ons bijzonder gesterkt en
getroost dat u zich allen zo betrokken

voelde bij dit grote verlies.

Uit aller naam:
Janny Todd-Balledux

Zandvoort, maart 2006

Richard,
Mijn lego-box blijft dicht

Fietsen zonder zij-wieltjes doe ik niet
Zo zonder jou is er niets meer aan

Ik mis je
Noah (5)

Richard
Ik herken je wel

De herinnering vervaagd
Mijn 1e stapjes waren bij jou
Je zal mij nooit zien rennen

Liefs Kyan (2)

Voor Richard Penning…18/09/05

Samen de eindstreep halen was het doel
Jij nam een andere beslissing vanuit gevoel

Mijn tranen hoog, een gebogen rug
Ik weet jij komt hier nooit meer terug

Ooit kom ik er wel overheen
Maar nu ben ik het liefst alleen
Als ik mezelf de tijd maar gun

...Het ijs is nog te dun
Straks, straks pak ik mijn leven op

Als de winter is gestopt
Liefs xx Patricia

Hoera!
Het is echt waar Maarten wordt

13 maart 18 jaar
Gefeliciteerd!

Mama, Ton, Ramona, Jeroen,
Desie, Bas, Gemma, Donna

Beantwoord deze prijsvraag 
en maak kans op een heerlijke 
verrassing. Dit kan tot en met
31 maart 2006. Het best en 
juist omschreven antwoord
maakt de meeste kans op de prijs.

Stuur uw oplossing naar Boudewijn’s Visservice,
Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Vergeet niet
uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 

Welke vis is van december tot
maart de pan niet waard? 

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice
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Verkiezingsuitslag 2002/2006
Opkomst 2002: 52%          Huidige raad:VVD 3 (-2, 1 = Liberaal Zandvoort), PvdA 2 (-1 = Lijst Herben), CDA 3 (+1), GBZ 4 (+2), OPZ 3 (+2), Lijst Herben 1, Liberaal Zandvoort 1
Opkomst 2006: 55.81%

1 VVD 2 GBZ 3 CDA 4 OPZ 5 PvdA 6 SP 7 GL Blanco Totaal

29.53 7.41 13.69 22.20 14.67 7.86 4.63
5 1 2 4 3 1 1

2002
Aantal
161
239
223
162
161 
175
173
118
13
282
1707

Lijst

District
Zandvoorts Museum
Strandhotel Center Parcs
Oranje Nassauschool
Gemeenschapshuis
Rode Kruisgebouw
Calvijnzaal
Pluspunt
Huis in de Duinen
Nieuw Unicum
Stichting A.G. Bodaan
Totalen

%
Aantal Zetels

2006
Aantal
254
305
310
228
213
278
177
140
2
331
2238

2002
Aantal
146
216
190
156
265
163
239
78
14
37
1504

2006
Aantal
62
84
86
47
105
46
66
46
8
12
562

2002
Aantal
155
151
218
174
198
151
192
123
30
70
1467

2006
Aantal
78
97
143
93
166
107
162
112
17
63
1038

2002
Aantal
183
162
181
212
173
86
196
114
8
46
1361

2006
Aantal
273
220
218
237
180
119
241
140
7
48
1683

2002
Aantal
85
109
103
99
196
103
211
93
32
30
1061

2006
Aantal
68
115
100
134
227
91
226
93
19
39
1112

2006
Aantal
29
77
66
61
114
37
142
36
26
8
596

2006
Aantal
39
30
55
31
35
41
58
24
11
27
351

2002
Aantal
3
0
4
3
0
0
6
3
0
0
16

2006
Aantal
6
2
1
2
3
4
0
0
0
2
20

2002
Aantal
733
877
919
806
993
678
1017
534
97
465
7119

2006
Aantal
809
930
979
833
1043
723
1072
591
90
530
7600

1
Wilfred

Tates              

2
Fred 
Paap

3
Belinda 

Goransson     

4
Michael 

van Praag 

5
Jerry 

Kramer

1
Carl 

Simons             

2
Bruno 

Bouberg Wilson

3
Peter 
Boevé    

4
Eg 

Poster

1
Gert

Toonen             

2
Pim 

Kuiken

3
Fred 

Kroonsberg

1
Joke 

Draijer           

1
Ingrid 

de Leeuw         

1
Cees 

van Deursen         

VVD

1
Gert Jan 

Bluijs

2
Gijs 

de Roode

CDA

OPZ

GBZ

PvdA

GLSP
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

10-3 SwingSteesjun, Station Haarlem, Perron 3a,
20.00 tot 01.00 uur

12-3 Jazz in Hotel Esplanada Accordeoniste Greet
v.d.berg,met het Blue Heaven Combo

15-3 Lezing over ‘jutten met plaatjes’ door Wim 
Kruiswijk.Georganiseerd door  Genootschap 
Oud Zandvoort.Bibliotheek,aanvang 14.30 uur.

18-3 en 25-3 Toneeluitvoering  De Wurf:
‘Kinderen der Zee’. Gebouw De Krocht,
aanvang 20.00 uur. Bel voor kaarten (à €7,-) 
fam.Veldwisch,tel:5716487.

18-3 Jaarlijkse Open Dag 
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.
Clubgebouw Tolweg 10a,van 14.00-17.00 uur.

19-3 Cabaret:Martijn Oosterhuis. Cabaret in Circus
Zandvoort. Aanvang 20.15 uur. Toegang:€ 12,-.

19-3 Classic Concerts. Kamermuziek met“De tango
als middelpunt”Ensemble Cuarteto Renuevo,
o.l.v.Fred Gest.Protestanste kerk,
aanvang 15.00 uur,toegang is gratis.

WEEK 10 • 2006

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS      INVULBON

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Rozenobel Antiek vraagt

te koop: meubelen,
oud speelgoed, kristal,

porselein,
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,
ook op zondag.

Dinsdag gesloten.

Aangeboden:
Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie 
2-kamerwoning met
box. Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.
Huur: € 175,00 p.m.

Gevraagd: woning in
Zandvoort. Mag ook
een seniorenwoning
zijn. Tel. 020-6149567

-------------

Poézie in
Bibliotheek
Duinrand 

Poëzie is de muziek van
de literatuur. Daarom
organiseert Bibliotheek
Duinrand Zandvoort in
samenwerking met
Theo Chin Sue, tijdens
de boekenweek die in
het teken van muziek
staat,een poéziemiddag.
Donderdag 16 maart,
aanvang 14.30 uur.
Bibliotheek Duinrand,
Prinsesseweg 34,
tel: 571 4131.

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

Administratiekantoor

K. Willemse

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele
administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Violen en
bemesting

Café Oomstee

Let op!
Zaterdag 11 maart

vanaf 20.00 uur

Rudolf
Kreuger!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Wij zoeken  voor ons verkooppunt aan
de Boulevard  Barnaart.

Een jonge enthousiaste 
medewerk(st)er

-  Fulltime  -

Heeft u interesse, bel dan even 
telefoonnummer 06-51353653.

Vraag naar Patrick of Mandy Berg

ZC W10 D.xpr  08-03-2006  11:13  Pagina 4

5

Column

Cartoon          Hans van Pelt

Brievenbussen
in Zandvoort
Medelijden heb ik met die
arme postbodes. Door weer
en wind sjouwen. Met zware
pakketten post. Hoewel ze 
nu van die aardige karretjes
hebben gekregen. Het blijft
een klus. Wat is er leuk aan?
Ik overdacht het na elke keer
wéér slepen met folders.
Verkiezingsfolders wel te 
verstaan. Liefde is…..samen
folders rond brengen.“Je hoeft
niet mee. Ik doe het wel
alleen”, zegt echtgenoot. Hij
bestudeert zijn bezorgroute.
Het is nogal veel, vind ik. Als
ex raadslid steunt hij nog
steeds zijn partij. Prima. En ik
steun mee. Alleen doe ik het
hardop. Steunen dus. Luid-
ruchtig en knorrig. Vooral in
het donker is ‘folderen’ een
hondenbaan! Ellenlange op-
ritten. Bus aan de straat. Maar
waar? Groene bus? Nee. Aan
een paal? Ook niet. Hoera,
ik zie de brievenbus. Vlak
vooraan in de pui van het
hek. Gevonden.
In het donker breek ik mijn
nek over stoepjes. En treetjes.
Klem mijn vingers. Tussen
venijnig dichtklappende klep-
pen. Van stroef openende
brievenbussen. Rotdingen.
Verheug me op elke aan-
springende buitenlamp. Licht
in de duisternis. Alle honden-
aankondigings-borden bekijk
ik met een portie wantrou-
wen. En sluip als een dief 
in de nacht door tuinen.Twee
maal word ik betrapt. En 
herkend. Hallo tante Lienke.
Hallo juf. Kopje koffie? “Nou,
nu even niet”, mompel ik
vaag. Als ik ga zitten stort ik
in elkaar. Mompel een
bedankje en glibber verder .
Sneeuw en gladdigheid. Ook
nog!
Ik heb een voorstel. Laat
iedereen dit ‘folderen’ maar
eens verplicht doen. Dan stem
je voor gelijkheid. Allemaal
dezelfde brievenbussen.
Pal aan de straat. Heerlijk!
Namens de postbodes (en
alle folderaars) Bedankt!!

Lienke Brugman
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jauw, tong, paling, schar en
griet, worden op dit moment
teveel naar bovengehaald en
zouden voorlopig niet meer
gegeten moeten worden. In
samenwerking met de visserij-
branche is hetWNF tot overeen-
stemming gekomen om vis, die
op verantwoorde wijze gevan-
gen wordt, van een keurmerk
te voorzien. Het onafhankelij-
ke instituut Marine Steward-
ship Council kent hun keur-
merk toe aan vis die op

duurzame wijze is gevangen
of gekweekt. Door deze vis te
kopen werkt men mee om de
visstand weer op pijl te helpen.

De actie van de Rangers is
opgezet om de haaien in de
wereldzeeën te redden. Dage-
lijks worden honderden haaien
wereldwijd gedood omdat zij in
de netten van vissers terecht-
komen. Deze zien haaien als
concurrenten. De Rangers gaan
met een boekje langs de deur

en vragen u om dit van ze te
kopen. De opbrengst wordt
gebruikt om stukken zee te
beschermen tegen te inten-
sieve visvangst en daardoor
ook het leven en het voortbe-
staan van de haaien te redden.

Om hun actie aan het ‘grote’
publiek onder de aandacht te
brengen was de WNF-ambas-
sadeur, de Nederlandse astro-
naut André Kuipers, naar
Zandvoort gekomen. Onder zijn
leiding werd bij Take Five aan
Zee een groot kloppend hart
van mensen gevormd dat het
kloppend hart van de zeeën
moest uitbeelden. Een kleine
zeshonderd mensen hadden de
kou en de buien getrotseerd om
de actie van het WNF te onder-
steunen of om informatie over
de actie te verkrijgen. De ‘viswij-
zer’, MSC informatie en visre-
cepten, zijn via de website:
www.goedevis.nl te verkrijgen.

Wereld Natuurfonds zet zich in voor de zee

Een groot hart voor het WNF Foto: OvM Fotografie
Volgens het WNF is het één
grote bende in de wereldzeeën.
Veelal sterven vissen die als bij-
vangst naar boven worden
gehaald. Zo is berekend dat
iedere twee minuten wel een
dolfijn, walvisachtige of haai
sterft in de netten van vissers.
Om de bevolking bewust te
maken van deze praktijken, is
het WNF deze actie gestart. Zo
brengen ze een ‘viswijzer’ uit
waarin duidelijk is omschreven
welke vis gegeten kan worden
en welke liever moet worden
gemeden. Vissen zoals kabel-

Afgelopen zondag is de Nederlandse
tak van het WWF, het Wereld Natuur
Fonds (WNF) de bewustwordings-
campagne ‘Kies voor een levende zee’
gestart op het Zandvoortse strand.
Onderdeel daarvan is een actie van
de jeugdafdeling van het WNF, de
Rangers, om de haaien uit de netten
van de vissers te redden.

Vooral politiek Zandvoort liet
zich in NH Hoteles zien om zich
te kunnen informeren over de
vrijetijdsindustrie en alles wat
daar omheen hangt.Wat voor-
al bleek was dat er in de regio
gekomen moet worden tot een
samenwerking tussen de diver-
se gemeenten en de organise-
rende ondernemers. Er zal
intensief overleg nodig zijn om
de diverse grote evenementen
die er in onze regio jaarlijks
worden georganiseerd, alle-
maal doorgang te kunnen
laten vinden. Onlangs werd
bekend dat de politie een nega-

tief advies aan de burgemees-
ter van de Haarlemmermeer
had gegeven over de datum van
DanceValley in Spaarnwoude,
omdat er op Circuit Park
Zandvoort op dat moment de
Masters worden verreden.
Vanwege de veiligheid kan het
concert geen doorgang vinden.

Om tot een regionale evene-
mentenagenda te kunnen
komen, wil MKB afdeling
Kennemerland een platform en
een regionale adviseur. Deze
zullen in de komende tijd wor-
den gerealiseerd.

‘Het visitekaartje van Zandvoort’

Enkele Zandvoortse schaatsfanaten hebben vrijdag 10 maart
aanstaande een schaatsmarathon op de kunstijsbaan van
Haarlem georganiseerd. De marathon moet gezien worden als
een prestatietocht. Het is de bedoeling om binnen een half uur
zoveel mogelijk ronden te rijden. De opbrengst is voor de stich-
ting ‘Op eigen benen’, een organisatie die zich inzet in Zambia.

Het aantal deelnemers is om
veiligheidsredenen beperkt. Na
afloop van de schaats presta-
tie marathon bestaat de moge-
lijkheid om mee te doen aan
het ‘schaatsdiner’. Voor slechts

€ 7,50 wordt u verwend met
soep, 2 broodjes en een con-
sumptie. Meedoen aan het
‘schaatsdiner’ kan alleen via
voorinschrijving. Kijk op www
krassport.nl of bel: 537 9944.

Schaatsen voor goed doel

OPZ heeft bekendge-
maakt dat Ir. Marten
Bierman (1939) de wet-
houderskandidaat is,
indien de partij in het
college zal plaatsnemen.

Marten Bierman is
wetenschapper en
ruimtelijkeordenings-
deskundige, die acht
jaar als onafhankelijke
senator namens elf pro-
vinciale ouderen) partijen in de
Eerste Kamer zat. En wel van
1995-1999 en van 1999-2003
voor de OSF (Onafhankelijke

Senaats Fractie). Hij studeerde
architectuur en stedenbouw-
kunde aan de Technische
Hogeschool te Delft.

Rabobank Zuid-Kennemerland heeft afgelopen donderdag een
seminar aan de gemeente Zandvoort aangeboden. Ter gelegen-
heid van het uitroepen van Zandvoort als ‘Meest MKB vriende-
lijke gemeente van Randstad noord’ gaf Arma Kleinepier, con-
sultant van adviesbureau LAgroup Leisure & Arts Conculting
bv, een lezing met als titel:“Vrijetijdsindustrie: het visitekaart-
je van Zandvoort.”

Ouderen Partij Zandvoort
presenteert

wethouderskandidaat

Foto: OvM Fotografie
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen, fraai verbouwd
3-kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)  

•  Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard
•  Licht afgewerkt, om zo te betrekken!
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Evt. garage te koop ad. € 29.500,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 269.000,-

 MEESTER TROELSTRASTRAAT 43 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden verrassend ruime, vrijstaande villa 
met verwarmd zwembad en 2 separate garages 

•  Prachtig aangelegde tuin met diverse terrassen 
•  Gelegen op een riant perceel van 1169 m2

•  Door de royale opzet en een 2e entree is het mogelijk 
om praktijk of kantoor aan huis te houden.

•  Woonoppervlakte ca. 290 m2

Vraagprijs: € 930.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 3 kamer appartement
(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

•  Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift
•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers aan de 

achterzijde en een nette badkamer
•  V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 TROMPSTRAAT 17/3 ZANDVOORT

•  In gebouw Trompborgh, op de 2e etage gelegen 
strak afgewerkt, ruim 3 kamerappartement

•  Fraai uitzicht over boulevard en zee
•  V.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing
•  Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein

en boodschappenlift
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 259.000,-

 HAARLEMMERSTRAAT 88 ZANDVOORT

•  Aan de fraaie Haarlemmerstraat gelegen hoekwoning
•  Woonkamer met openslaande deuren naar de voortuin
•  Eenvoudige keuken, bijkeuken met douchegelegenheid 

en toilet, via achterdeur naar plaatsje met schuur.
•  1e verd. v.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Woning dient inwendig gemoderniseerd te worden
•  Woonopp. ca. 60 m2,  perceelopp. 59 m2

 TOLWEG 4-A ROOD  ZANDVOORT

•  In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning 
met royale garage/loods op de begane grond

•  Woonkamer, keuken met deur naar balkon,
1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

•  De woning dient geheel gerenoveerd te worden
•  Gaskachel verwarming
•  Woonoppervlakte ca 45 m2 (excl. loods)

Vraagprijs: € 165.000,-Vraagprijs: € 129.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort en Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR
 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Wijksteunpunt Zandvoort-Noord 
Oproep aan bewoners om mee te denken 

Anja Vink is projectleider van
het te bouwen Wijksteunpunt
en tevens directeur van Plus-
punt, dat eerder ontstaan is uit
de stichtingen Aktiviteiten-
centrum Zandvoort (AKZA) en
de Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (SWOZ). De Noord-
vestiging van het Pluspunt ver-
huist straks naar elders in de
Flemingstraat, waar ook het
Wijksteunpunt haar domicilie
krijgt. De bouwwerkzaamheden
zijn in volle gang en halverwe-
ge 2007 wordt de oplevering
verwacht. Anja Vink: “Het bij-
zondere van het Wijksteunpunt
is dat het een breed gedragen
voorziening wordt. Behalve
Pluspunt werken ook de ge-
meente Zandvoort, woningcor-
poratie EMM, ZorgContact,
Nieuw Unicum en de RIBW

mee. Deze organisaties zullen
een groot aanbod aan produc-
ten en diensten gaan bieden
aan een brede groep gebruikers;
van jong tot oud en van blakend
gezond tot (licht) gehandicapt.”

Wijksteunpunt Plus voor
iedereen 
Hoe het aanbod eruit gaat zien,
bepalen de buurtbewoners voor
een groot deel zelf. Alle betrok-
ken organisaties zijn daarbij
bereid vanuit hun eigen exper-
tise diensten in te zetten. Zo wil
de gemeente mede vanuit het
Wijksteunpunt concrete invul-
ling geven aan haar jeugdbeleid,
en er komen spreekuren van de
woonconsulent EMM, de poli-
tie, de gemeente, advocaat Krim
en een ouderenadviseur. Project-
leider Vink:“Nu al hebben we op
proef een open eetcafé, een
kookclub voor RIBW-cliënten,
een internetcafé en dagactivi-
teiten voor ouderen. Op 15 maart
vragen we buurtbewoners
waaraan zij nog meer behoefte
hebben.” De werkgroep van het
wijksteunpunt hoopt vooral dat
ook jongeren willen meepraten
over de invulling.

De activiteiten vinden voor een
deel plaats in de algemene
ruimte, zodat iedereen met
iedereen integreert. “Er is dan
altijd een gezellig geroezemoes
en dat werkt aanstekelijk”, aldus
Anja Vink.“Als mensen met een

Met oog en oor
de badplaats door

Brug te ver

September 2005 meldden
we in oog en oor dat er in de
gemeentelijke publicatie
(week 39) een bouwvergun-
ning werd aangevraagd voor
het plaatsen van een brug-
ontsluiting bij Boulevard
Barnaart 59 t.b.v. een restau-
rant. Vier maanden na dato
wordt de brugontsluiting
nogmaals in de gemeente-
lijke publicaties vermeld
maar nu met de mededeling
dat het college het voorne-
men heeft om met toepas-
sing van artikel 19, lid 2 van
de Wet op de RO, vrijstelling
te verlenen. Deze brug zal
vanaf de boulevard een 
verbinding worden naar een
nieuw te bouwen horeca-
bedrijf van 1.200 m2, op
1.700m2 eigen grond op h
et strand aan de Noordzee.
In eerste instantie dacht ik
dat het ging om restaurant
Riche maar bij navraag blijkt
het te gaan over het
gebouwtje wat in de zee-
reep staat in de buurt van 
de strandhuisjes. In 1999 is
er een bouwvergunning
afgegeven voor een horeca-
bedrijf van 8 meter hoog. De
verbindingsbrug viel buiten
de bouwaanvraag en moest
nog apart aangevraagd wor-
den. Waarom het zolang
duurt om daar te bouwen is
tot nu toe een raadsel. Tot
7 mei kan men alsnog het
plan bekijken en eventueel
een schriftelijke zienswijze
bij de gemeente in dienen.

Theatertje
Onlangs vertelde Wim Peters
mij dat hij in de Haltestraat,
in zijn oude pand waar hij
ooit een platenzaak had, een
klein theater gaat openen.
De bedoeling van Peters is
ongeveer een zelfde formule
als zijn theater Casablanca
in Amsterdam. Het wordt
een romantisch theater

zoals de variété theaters van
weleer, met een ouderwets
podium met rood pluchen
gordijnen en gouden stoel-
tjes. Er zullen voorstellingen,
acts en optredens plaats vin-
den. De ruimte kan ook wor-
den gehuurd voor een presen-
tatie of een receptie.Wanneer
het allemaal gaat gebeuren
vertelde Peters er niet bij.We
wachten in spanning af.

Monumenten
Afgelopen zondag rolde een
brief van de gemeente op
mijn deurmat met de mede-
deling dat de gemeentelijke
monumentenlijst herbeoor-
deeld gaat worden. Sinds
1994 zijn er panden en
objecten in de gemeente
Zandvoort aangewezen als
gemeentelijk monument,
waaronder ook mijn huis.
De reden die de gemeente
aangeeft van de herijking is
het wegvallen van financiële
middelen die bij moeten
dragen tot de instandhou-
ding van de monumenten.
Of dit de enige reden is
betwijfel ik. Een andere reden
zou kunnen zijn dat men
een monument niet mag
slopen of aan de buitenkant
mag veranderen (zelfs een
gemeentelijk monument niet)
daarvoor heeft men toe-
stemming van de gemeente
of raad nodig. Toentertijd is
de lijst samengesteld door
de monumentencommissie,
straks zal een adviesbureau
de werkzaamheden gaan
verrichten. Wat daarvan de
reden is? Is de monumenten-
commissie soms opgedoekt?
Geen idee. Een ding weet ik
wel; één gebouw komt zeker
niet meer terug op de lijst.
Dat is de watertoren! We
wachten, ook nu weer, gedul-
dig af welke gebouwen er nog
meer van de lijst geschrapt
zullen gaan worden.

Humanitas organiseert cursus
voor nieuwe vrijwilligers 

Mensen die in een isolement
dreigen te raken of een sterk
gevoel van eenzaamheid heb-
ben, zijn er meer dan de meeste
mensen denken. Jongeren,oude-
ren, mensen met een beperking
en/of chronische ziekte, onder

De vrijwilligers van Vriendschappelijk Huisbezoek van
Humanitas Zuid Kennemerland, zetten zich in om medemen-
sen uit een isolement te halen waarin zij dreigen te komen of
al zitten. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig.

alle groepen van de samenleving
zijn er die zich afgesloten voelen
van de maatschappij.

Om meer mensen te kunnen
bezoeken worden nieuwe vrij-
willigers gezocht die het leuk vin-

den en tijd hebben om mensen,
bijvoorbeeld, eens per twee
weken te bezoeken. De vrijwilli-
ger is tijdens de werkzaamheden
verzekerd en onkosten worden
vergoed. In het voorjaar start
Humanitas opnieuw met een
cursus als voorbereiding op de
bezoeken. Daarnaast komen de
vrijwilligers regelmatig bij elkaar
op vrijwilligersbijeenkomsten.
Voor meer informatie kunt u
contact op nemen met Esther
Groenheide (tel. 5473744), Lous
Wubs (tel. 5363634) of José van
Duin (tel. 5323930).

(lichamelijke) handicap hebben
gekookt in de algemene ruim-
te, is dat op zich al een mooie
reclame en schuiven mensen
makkelijker aan om te dineren.
Het moet een centrum voor de
hele buurt worden.” Maar het
Wijksteunpunt bestaat niet
alleen uit activiteiten in het
gebouw zelf. Anja Vink: “Nee,
van daaruit kunnen ook diensten
verleend worden bij mensen
thuis. Dat hoort er evenzeer bij.”

Ontstaan
Anderhalf jaar geleden bespra-
ken de besturen van AKZA en
Welzijn Ouderen Zandvoort de
wenselijkheid van een fusie.
Anja Vink: “Daardoor zou de
dienstverlening van de nieuwe
organisatie bestaan uit sociaal
cultureel werk, ouderenwerk en
buitenschoolse opvang.Welzijn
voor mensen van nul tot hon-
derd dus. Daarnaast was met
het oog op de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning een gro-
tere integratie van diensten ook
gewenst. Het Wijksteunpunt
borduurt daar nog op voort.”

Een werkgroep is nu intensief
bezig met de invulling van het
programma in de nieuwbouw.
Dat wordt een multifunctioneel
gebouw met de mogelijkheid
van zeer veel verschillende acti-
viteiten. De vele betrokken orga-
nisaties die eraan meewerken
maken dit mogelijk. Ze hebben
al toegezegd de eerste vijf jaar
garant te staan voor de coördi-
natie, een wijkmeester, recep-
tie, een wijksteunpunt-mede-
werker, administratie en beheer.
Overigens zullen in de apparte-
menten boven het wijksteun-
punt cliënten van Nieuw
Unicum en de RIBW begeleid
gaan wonen.

Bewoners van Zandvoort, en met name van de wijk Nieuw-Noord,
krijgen een grote stem in het programma van het Wijksteunpunt
dat in de Flemingstraat verrijst. Belangstellenden zullen daartoe
op 15 maart bij Stichting Pluspunt gevraagd worden naar hun wen-
sen en behoeften op vier gebieden: de woonomgeving, gezond-
heid, dagbesteding/vrije tijd en sociale contacten. Dit gebeurt in
groepjes van tien en wel ‘s middags van 13.30 tot 16.15 uur of ‘s avonds
van 19.00 tot 21.30 uur. Opgave vooraf is gewenst: bij het Pluspunt
in de Flemingstraat 180 of telefonisch: 023-5717113.

Anja Vink voor de bouwplaats
Foto: OvM Fotografie

ZC W10 D.xpr  08-03-2006  11:14  Pagina 7



Wilhelminaweg 1  Zandvoort

Vraagprijs: € 1.500.000,- k.k.

BEL 023 - 5 731 999

Leeuwerikenstraat 8  Zandvoort 

Vraagprijs: € 479.00,- k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 113  Zandvoort

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Woningaanbod Zandvoort 

Vrijehuizenmarkt F.: 023 - 5 732 007
Nick ten Broeke M.: 0655 - 13 03 65

Emmaweg 21 E: nick@vrijehuizenmarkt.nl
2042 NT ZANDVOORT W: www.vrijehuizenmarkt.nl

• Laagste courtage van Nederland *;
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Verhuur en beheer o.g.;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Totale makelaardij.

* Vraag naar de voorwaarden

• Wonen op topniveau in vrijstaande villa in het
“Groene hart” van Zandvoort!

• Een prachtige, onder architectuur verbouwde
(1998), vrijstaande villa met oprit voor meer-
dere auto’s en vrijstaande garage; 

• 2 woon- en zitgedeeltes, zeer luxe open keuken,
separate eetkamer, 3 slaapkamers, inloopkast/
kamer, zeer luxe badkamer;

• 2e verdieping: zeer royale multifunctionele
ruimte (thans werkkamer), op te splitsen in 
2 (slaap)kamers;

• Een onder architectuur aangelegde,
onderhoudsvriendelijke tuin rondom;

• Woonoppervlakte: ca. 250 m2, 
perceelgrootte ca. 475 m2.

• Riante volledig gerenoveerde tussenwoning 
in Zandvoort Zuid!

• Gelegen op een steenworp afstand van de 
duinen, tegenover het “Zwanenmeertje”;

• Renovatie 2003: nieuwe keuken, vloeren, volledig
gestuukt en binnenzijde geschilderd, 2004 nieuwe
badkamer en 2006 buitenschilderwerk;

• Werk/kinderspeelkamer, royale woon- en eetkamer
met open haard, moderne ruime woonkeuken,
3 slaapkamers, moderne badkamer met whirlpool;

• Ruime voortuin en fraai aangelegde besloten
achtertuin met verschillende terrassen en achterom;

• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 165 m2, 

perceelgrootte ca. 305 m2.

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto’s en
een garage;

• Ruime L-vormige woonkamer met open haard
en een luxe, open keuken, 5 slaapkamers, 
badkamer;

• Zonnige achtertuin met niveauverschil en
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceelgrootte
ca. 200 m2.

Hoekwoning op 326m2 grond op uit-
stek.locatie, zeer  rustig gelegen met
ruime tuin en parkeermogelijkh.
Het pand dient gemoderniseerd te
worden.

Vraagprijs: € 349.000,= k.k.

Wilhelminaweg 60, Zandvoort

Internet:
www.greevenmakelaardij.nl

Email:
info@greevenmakelaardij.nl

Max Euwestraat 19
2042 RA Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134
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School
Alle twee zitten ze in de laatste
klas van de Nicolaasschool. Een
drukke klas met achtentwintig
leerlingen, waar het sterke
geslacht de overhand heeft.
Ilja en Danitsja hebben elkaar
via de school leren kennen 
en eigenlijk horen Melody en
Marisca er ook bij. Met z’n 
vieren maken zij de school

onveilig. Over een paar maan-
den gaan ze naar de brugklas
van het Sancta Maria in
Haarlem. Ze hebben er zin in
en hebben al meegedaan met
een proefles en zijn naar de
open dag van het Sancta
geweest. De toekomstplannen
van de dames zien er roos-
kleurig uit. Ilja weet al precies
wat ze wil worden, visagist
lijkt haar wel wat en dan het
liefst in de showbizzwereld.
Danitsja wisselt per dag,
vandaag kiest ze voor advocaat
en morgen kan haar keuze
“iets met paarden” zijn.

Hobby’s
Ilja en Danitsja doen alles
samen en hebben dezelfde
interesse’s. Ze zijn alle twee
gek van paarden en vinden
manege Rückert een ideale

plaats om elkaar daar te ont-
moeten. Ilja rijdt al vijf jaar
paard en heeft een verzorg-
paard Libanta dat momenteel
kreupel is. Danitsja rijdt al zes
jaar paard en had in het begin
ook een verzorgpony Ivanhoe
die, vanwege een peesblessure,
helaas moest worden ingesla-
pen. Nu heeft ze een eigen
paard met de mooie naam

Kashmir die ze, met haar moe-
der, verzorgt. De dames raken
niet uitgesproken over paar-
den en alles wat daarmee te
maken heeft. Ze vertellen over
Frannie v.d. Schrier die op 
de manege werkt en waar ze
fan van zijn, vervolgens over
proefjes in dressuur rijden 
op verschillende niveau’s. Ilja 
vertelt dat ze een week op een
paardenkamp in Leusden is
geweest waar ze met nog vier
anderen in een tent sliep.
Er werden allerlei leuke activi-
teiten georganiseerd natuur-
lijk met een paard. Daar en
tegen is Danitsja samen met
haar moeder naar een paar-
densportcentrum in Kootwijk
geweest wat ook erg geslaagd
was. Lachend vertellen ze dat
zelfs hun paarden in de mane-
ge op elkaar lijken. Het klinkt

Door Nel Kerkman

“We willen graag een grote prijs 
winnen in de Staatsloterij!”

Twee hartsvriendinnen die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen.
Zelfs hun hobby’s, scholen en hun diepste geheimen, delen ze
met elkaar. Maak kennis met twee gezellige meiden, Ilja
Botman en Danitsja Verveer. Ilja is geboren op 22 oktober 1994
en Danitsja op 16 december 1993. Ze wonen dicht bij elkaar en
laten gezamenlijk hun honden uit. Of ze ook iets afzonderlijk
doen? Dat is voor mij een vraag en voor hen een weet.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Danitsja Verveer en Ilja Botman

Samen met Kidsteam velserbroek, een project tegen
geweld en pesten uit de gemeente Velsen, was de
dertienjarige Zandvoorter Patrick van Buuringen op
2 maart uitgenodigd door het tv programma blinQ.
De vraagstelling was: ‘wat zou jij doen als jij in de
gemeenteraad zat?’ Dat wist Patrick wel, want hij zou
pesten en geweld dan wel willen uitroeien. En hij
vindt dat er niet bezuinigd moet gaan worden op
jeugdwerk, want bij jeugd begint het hele verhaal
van pesten en geweld.
Met het Kidsteam Velserbroek moest Patrick tegen
twee andere teams strijden voor de titel ‘winnaar
gemeenteraadsverkiezingen BlinQ 2006’. Jurylid en
SP-lijsttrekker Jan Marijnissen koos het Kidsteam tot
winnaar. Het programma is nog eens terug te zien op
www.eo.nl/blinQ.

Zandvoorter wint verkiezingen
bij TV programma BlinQ

Heb je iets te melden 
over jongeren in

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar 
de redactie:

redactie@
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752

JONG IN
ZANDVOORT

eentonig maar Ilja en Danitsja
dansen alle twee bij de dans-
studio van Conny Lodewijk in
Pluspunt (AKZA). Ze oefenen
voor een dansuitvoering die dit
keer (10 juni) wordt gegeven in
Velsen. Voorheen heeft Ilja vijf
jaar bij Kenamju gedanst.
Wanneer de twee niet bij 
de paarden zijn of niet naar
dansen gaan dan zijn de
dames met de twee andere
vriendinnen in het dorp te 
vinden. Heerlijk winkels kijken
of op woensdagmiddag langs
de markt, zijn de meest ge-
liefde bezigheden van de 
vriendinnen.

Zandvoort
Buiten het winkelen is er voor
hun leeftijdsgroep in het dorp
weinig te doen. In de vakantie
zouden ze wel vaker willen
zwemmen maar Danitsja en
Ilja vinden 10,50 voor de entree
van het Zandvoortse zwembad
erg veel geld, ook al ga je maar
een uurtje zwemmen dan
moet je toch het volle bedrag
betalen. Als het aan de dames
zou liggen dan kwamen er
minder lange reclames tussen
het televisieprogramma Idols.
“O ja Idols”, zeg ik “ de finale is
op 11 maart. Wie gaat er vol-
gens jullie winnen?”“Floortje”,
zeggen ze tegelijk.“Jullie gaan
zeker samen op de bank zitten
om de uitzending te volgen”,
vraag ik. Tja, laten ze dát nu
apart doen.Toch iets gevonden
waarin ze niet een eenheid
zijn. Maar verder? Zijn het
twee hartsvriendinnen die
heel graag met elkaar op de
foto willen. En aan dat verzoek
voldoe ik graag.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de 

voordelen die deze Pas u biedt!
Achternaam + voorletter(s)
…………………………………………………………………………….………
Woonadres+huisnr.
……………………………………………………………………………………..

Postcode………………………………Telefoon…………………………

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een
gesloten envelop, voeg €7,50 (contant) 
toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant,

Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
ZandvoortseCourant bankrekening nr.
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas
bestelt wordt die,tesamen
met de ‘ZandvoortPas Big
Shopper’ boodschappen-
tas, binnen 5 werkdagen
bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte te-
goedbon voor een Zand-
korrel, kunt u op een door
u gewenst tijdstip gratis
een Zandkorrel (mini-
advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS
ZANDKORREL
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00

6

Prijswinnaar Patrick van Buuringen
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De afgelopen weken gonsde het in Zandvoort. Najib
Amhali en Jan-Jaap van der Wal komen naar
Zandvoort… De commotie ontstond na het zien van
de poster die bij het programma van 19 februari aan-
staande hoort: de poster van comedytrain. De twee,
zo’n beetje de bekendste grappenmakers van
Nederland, behoren namelijk tot dit selecte groep-
je. Net als Zandvoorter Kees Stam, alias Kees van
Amstel, en de heren Daniël Arends en Steef Cuijpers.
En laten deze laatste twee heren nou in ieder geval
naar Zandvoort komen! 

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73
www.aktiviteitencentrum.nl • www.welzijn-ouderen-zvt.nl
info@aktiviteitencentrum.nl •  info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Cursussen
Je kunt alles maken met…
Ja, de keuze is aan jou. Altijd al een mooi poppenhuis,
auto enz willen bouwen of gewoon een leuk knuffel-
beest maken? Of het nu van papier, hout, ijzer, klei,
glas of textiel zoals touw of wol is, alles kan. En dat is
nu waar deze cursus om draait. Samen met je leraar
beeldende vorming kan jij jouw eigen idee tot leven
wekken. En in acht lessen zie je waar jij toe in staat
bent. Als klap op de vuurpijl gaan we aan het einde
een presentatie houden voor je hele familie. Iedereen
mag je uitnodigen om jouw kunstwerk te bekijken.
Lijkt je dit leuk? Denk het wel hè… vraag dan of je mee
mag doen en schrijf je dan snel in. De cursus duurt 8
lessen en kost 45,- (en dat is ongeveer 6 euro per keer.)
Alleen komen hier wel nog materiaalkosten bij.
Dinsdag 14 maart van 16.00 t/m 17.30 is de eerste les.

Zie hieronder een aantal voorbeelden

1001 dingen club voor kinderen vanaf 7 jaar
Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, film, sport,
muziek, dans, uitstapje,…
Een middag waar je van alles doet. Maar ook een 
middag waar jij kunt laten weten wat jij graag 
zou willen doen. Voor kinderen van 7 jaar en ouder.
Prijs per middag € 1,25 Tien rittenkaart: € 10,- 
Elke woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur.
Het programma de komende maanden.

Maart
15 We duiken de keuken in…
22 Speurtocht door Zandvoort-Noord
29 Dakpannen versieren

Zondag samen
Zondag is al heel lang een dag om naar uit te kijken.
Dat geldt zeker voor de bezoekers van onze “Zondag
Samen”. We beginnen met koffie-plus, doen allerlei
spelletjes waaronder klaverjassen en rummikub,
gebruiken met elkaar een lekkere lunch en spelen of
praten daarna rustig verder. Ook u bent van harte
welkom. Opgeven is wel noodzakelijk. De prijs voor
deze aangename dag is € 6,-
Zondag 12 maart van 11.00-16.00 uur

Kinderdisco
Ben jij al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt
geweest? Nee? En waarom niet? Want het is echt
heel erruug leuk. Elke twee weken op vrijdag 
van 19.00 tot 21.00 uur kun je met je vrienden en
vriendinnen lekker feesten. Ook zijn er verschillende
thema’s het komend jaar. Op de volgende vrijdagen
kun je naar de disco toe. 17 en 31 maart (dierendisco).

Haarlem pas
Bent u in het bezit van een Haarlempas. Dan krijgt u
bij PLUSPUNT minimaal 10% korting.

Mrs. Henderson presents 
Blote meisjes op de bühne 

gaat op zoek naar een
hobby en koopt een
theater.

Ze huurt de joodse
impresario Vivian Van
Damm (Bob Hoskins) in
om de noodlijdende
toneelbunker om te bou-
wen tot een revuethea-
ter. De zaken gaan slecht
totdat zij een lumineus
idee verzint. In het puri-
teinse Engeland wil zij
als eerste blote meisjes
op de bühne zetten.
Nobele intenties staan
daarbij voorop: ze kan het
niet verkroppen dat
jonge soldaten zullen
sneuvelen, zonder ooit
een blik te hebben
geworpen op een echte
naakte vrouw.

Mrs. Henderson presents
is een olijke oorlogsko-
medie rond een naaktre-
vue. Temidden van al die
Londense flinkerds is de
Mrs. Henderson uit de
titel de flinkste van alle-
maal. Na de dood van
haar man gaat de bejaar-
de dame niet achter de
geraniums zitten. Nee, ze

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

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Eurobreakdown
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)
23.00 Eb & Vloed

Dinsdag
18.00 Countrytrack
20.00 Zandvoort op Zaterdag (H)

of gemeenteraadvergadering 
23.00 Eb & Vloed

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag
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
12.00 EMM Magazine
(laatste zaterdag v/d maand)
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 The Groove Empire
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10
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Laatste loodjes wogen het zwaarst
Donderdagavond begon het
met een debat voor Dutch
Coast radio, met als gast SP
senator Ronald van Raak. Het
Eerste Kamerlid had een uitda-
gende uitspraak. Volgens hem
kan een kleine gemeenschap
als Zandvoort beter functione-
ren in het monistische stelsel
dan in het dualisme. Hij is van
mening dat dit ook tot de
mogelijkheden behoort.

Vrijdagavond een lijsttrek-
kersdebat van ZFM in Hotel
Hoogland, waarvoor de locale
omroep een drietal stellingen
had gemaakt waar de aan-
wezige lijsttrekkers zich op
konden uitleven.

Afelopen weekend konden de politieke partijen zich nog één
keer uitsloven om bij de kiezer in de gunst te komen. Nog één
keer folders in de brievenbussen en nog één keer op straat de
mensen aanspreken.

Zaterdag was een viertal par-
tijen actief in het centrum.
GBZ, CDA en SP probeerden 
via kraampjes op het Raad-
huisplein mensen over te
halen om hun stem aan deze
partijen te geven. GroenLinks
was actief met een paarden-

tram om nog wat zieltjes te
winnen.

In de aanloop naar dit week-
end liet ook de VVD nog wat
van zich horen, met een een-
malige editie van hun krant
‘Frisse Wind’.

Johan Clement steelt de show

De samenstelling van het
trio Johan Clement, Eric
Timmermans en Frits Landes-
bergen bestaat alweer 7 jaar.
Een gegeven waar Timmer-
mans even bij stil stond. Hij
sprak zijn waardering uit voor
de prettige samenwerking
onderling, zowel muzikaal als
op persoonlijk vlak. Clement
verduidelijkte zijn voorkeur
voor de muziek van Oscar
Peterson. “Bij het begin van
mijn studie aan het conserva-
torium, dat was ongeveer in
1980, bezocht ik het North Sea
Jazzfestival en hoorde deze
man piano spelen. Ik was direct
verkocht. Helaas had ik het

In een meer dan uitverkochte zaal speelde het trio van Johan
Clement prachtige nummers van pianist Oscar Peterson, van de
nieuwe CD On Request. “Ik weet nog wel dat we deze concer-
ten begonnen met niet meer dan 35 a 40 mensen”, aldus Eric
Timmermans bij het begin van het optreden.“Deze geweldige
opkomst geeft hoop voor de toekomst”.

laatste kaartje en stond ach-
teraan maar zijn openings-
nummer dat hij toen speelde
was het stuk Soft Winds. Daar
ga ik nu dus ook mee begin-
nen, als ode aan Peterson”.

Onder uitstekende begeleiding
van contrabassist Timmer-
mans en drums van Landes-
bergen werd het een grandioos
luisterfeest. Op een meester-
lijke manier weet Johan
Clement dezelfde intonatie
aan zijn spel te geven als 
Oscar Peterson deed. “Het
heeft me wel wat hoofd-
brekens gekost om uit te 
zoeken wélke nummers ik 

op deze CD zou zetten”, ver-
klapte Clement. “Hoe doe je
dat, wat moet de intentie zijn
van de muziek want de 
man leeft nog steeds. Ik wil
hiermee een ode brengen aan
een geweldige artiest”.
Tot grote verrassing van 
het publiek kwam ook wet-
houder Hogendoorn zijn
opwachting maken. Hij over-
handigde de nieuwe CD aan
het trio (zullen ze deze nog
niet gehad hebben?) zodat de
uitgave van ‘On Request’ toch
nog een officieel tintje kreeg.
Bij het snelle nummer Cake
Walk bewees Landesbergen
dat hij, naast vingervlug 
spelen op de vibrafoon, ook 
uitstekend kan drummen. Na
de stukken When Summer
Comes, Sushi, I Love You en
Backyard Blues, werd een wel-
verdiende pauze ingelast.

Hierna volgden er nog enkele
nummers waaronder D&E,
“een speciaal kunstje voor de
contrabas,” volgens pianist
Clement. Ook Nigerian Markt-
place en Night Time viel bij het
publiek, waaronder veel jazz-
kenners, in zeer goede aarde.
Een staande ovatie was op 
zijn plaats voor dit uitmunten-
de trio. Aan het slot van 
de middag deelde Eric Timmer-
mans mee dat het optreden op
7 mei van Louis van Dijk helaas
is uitgesteld tot volgend 
seizoen. Johan Engels (vibra-
foon) zal deze middag optre-
den. Maar eerst speelt en zingt
Martien Oster nummers van
Nat King Cole, op 4 april aan-
staande.

Lovende woorden van wethouder Hans Hogendoorn bij de CD presentatie
van “On Request”

door Hans Botman

De VVD is weer de grootste in
Zandvoort. In het verleden was
dat geen nieuws, maar vier
jaar geleden kreeg de partij
een geweldige draai om de
oren na het interne gekibbel.
De liberalen straalden dit keer
eensgezindheid uit, al was het
lastig om lijsttrekker Wilfred
Tates de laatste maanden in
het gareel te houden. Vanaf
het moment dat hij door de
leden als de nummer een van
de partij werd gekozen was
Tates een ongeleid projectiel
en speelde hij op de man en
vrouw. Het heeft de VVD geen
schade berokkend, al was het
opvallend dat de nummer vier
van de lijst, voormalig Ajax-
voorzitter Michael van Praag,
meer stemmen trok dan de
nummer één op de lijst.

De verkiezingsuitslag in
Zandvoort is duidelijk be-
invloed door het politieke 
spel rond de Middenboulevard.
Het heeft Gemeentebelangen
Zandvoort geweldig veel 
stemmen gekost, ze hadden er
dit keer zelfs minder dan
nieuwkomer SP en hielden nog
maar 562 fans over. Naast de
VVD won de Ouderen Partij
Zandvoort behoorlijk. En niet
alleen stemmers uit het

Dit is de laatste column van Hans Botman, politiek redacteur
bij het AD én inwoner van Zandvoort.

Middenboulevard is splijtzwam

gebied van de Midden-
boulevard, uit het hele dorp
kwam de aanhang. Opvallend
is verder dat de PvdA niet kon
meedeinen op de landelijke
winst van de socialisten.
Slechts 50 stemmen meer dan
in 2002 en weer drie zeteltjes.
En de wethouderaspiraties van
Gert Toonen lijken wederom
ver weg.

Maar wat gaat er nu gebeu-
ren? Een college van VVD en
OPZ behoort tot de mogelijk-
heden. Maar deze voor de
hand liggende combinatie is
nog lang niet gesmeed. Als het
aan OPZ ligt morgen al, met de
ervaren Marten Bierman als
wethouder. Maar de grootste
partij, de VVD, gaat rustig over-
leggen wat de meest interes-
sante combinatie is. En dat kan
nog lachen worden. Want
Hans Hoogendoorn van het
CDA én Gert Toonen van de
PvdA kunnen hoop houden.
Zeker als de sterkste man van
de VVD, Michael van Praag,
zich met de samenstelling van
het college gaat bemoeien.
Om positief af te sluiten: er
stemden dit keer bijna 500
mensen meer dan in 2002. En
dat is een overwinning voor
ons allen.

Groen Links op de tram Foto: OvM Fotografie

SP Voetballend op het Raadhuisplein Foto: OvM Fotografie
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dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n
9 maart t/m 15 maart

Verse Gelderse Varkenshaas
kilo € 12,95

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

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Glas en kristal 10% korting!
Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather ‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 1432444

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Op alle Permanent make-up 
behandelingen 10% korting
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

Boudoir
Personal Styling

Zaterdag van 
10.00- 14.00

gratis Appelpunt
met slagroom

voor pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders

Elke woensdagmiddag 

van 15.00- tot 17.00 uur

alleen toegang

met ZandvoortPas!

Voor alle ZandvoortP
aanbiedingen van dez
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Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 10% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-57193

* korting geldt niet op aanbiedingen

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Portugese sardientjes
van de houtskoolgrill
als hoofdgerecht met
de ZandvoortPas voor 

€ 12,50

24, 25 en 26 maart
Tien over rood toernooi!

Maandag 8 mei:
Het traditionele jaarlijkse
Bluys Open Golftoernooi

Kijk voor alle informatie op
www.cafebluys.nl
of bel 5714876.

Aanmelden uiterlijk 15 april!

Voor Zandvoortpashouders:
10 cent korting op elk drankje!

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *  

100 gr Achterham

100 gr Gebraden gehakt

100 gr Gekookte worst

samen € 1,98

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Broodje hamburger : € 1,25
Hamburgermenu     : € 3,75

op vertoon van de ZandvoortPas.

Alle Zandvoortpas houders voor 
de maand maart 2006

Bij de huur van een 
NEW RELEASE FILM
de 2de film naar 
keuze gratis.

Niet in combinatie met andere acties
Niet in combinatie met saldokaart
Eenmalige actie voor de maand maart

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Zie pagina 14 voor de
ZandvoortPas lijst van deelnemende bedrijven.

ndvoortPashouders de
en van deze week
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 11 maart t/m 24 maart € 24,50
TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600) VOOR € 5,00 

WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!! 
NIET NAT WORDEN 

EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Carpaccio di capriani 
of

Tartaar van wilde zalm 
met kappertjes mayonaise

of
Asperge fritata 
met truffelcrème

Gegrilde hele dorade  
met limoen- peterselieboter

of
Vitello a lilmone 

gebakken kalfsfilet met citroensaus
of

Gebakken polenta 
op spinazie met ricotta

Dessertkeuze van de dinerkaart 
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

* * *

* * *

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Bedankt
voor uw

stem!
www.zandvoort.pvda.nl

Maart Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Chung Sig Kai  

(gepaneerde kip met zoetzure saus)
* Cheung Pau Kai  

(kipfilet met pikante hoi-sin saus)
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

De Albatros 5712524
Belli E. Ribelli 5712705
Bernard Coiffures 5715880
Bibi for Shoes 5714410
De Bierburcht 5712197
Café Bluys 5714876
Bloemen aan Zee 5720042
De Bode 5718845
Boudoir 5732900
Bruna Balkenende 5716033
Chin Chin 5714095
Confet’ti B.V. 5715473
Van Dam Magasin 5714009
Hotel Danzee 5712252
Dobey 5719345
Dubrovnik 5715110
Fancy Place 5714593
Foto Menno Gorter 5730600
Geerling Autoservice 5712240
Greeven Makelaardij 5739234
Heather 5732650
De Heeren 5734001
Heintje Dekbed 020-6838883
Holland Casino 5740524
Chin. Rest. Hong Kong 5717897
Slagerij Horneman 5719067
IJzerhandel Zantvoort 5712418
Koene Cleaning Service 06 1432444
K.V.S.A. Reisburo 5732694
Kwekerij P. van Kleeff 5717093

De Lachende Zeerover 5738740
Laurel & Hardy 5737046
Lederpaleis 5733070
t Lokaal 5718995
Lucas Schildersbedrijf 06-11140359
Mecca snoepgoed 5712523
Mimo Pizzeria 5714463
Mollie & Co 5718949
NG New man Casual 5715810
North Sea Piercing 5733325
Ed Onel Home Decoration 5739005
Snackbar de Oude Halt 5716527
OVM Fotografie 06-41328762
Plaids and Pillows 5715084
Snackbar het Plein 5732625
Radio Stiphout 5732649
Sack Time 5712717
Sea Optiek 5712174
Slinger Optiek 5714395
Spolders B.V. 5712630
Take Five aan Zee 5716119
Trattoria Vacirca 06-14448720
Versteege’s IJzerhandel 5712554
Videotheek Videoland 5712070
Slagerij Vreeburg 5712451
Waves Beach & Health 5713255
Williams Pub 5716816
Zandvoort Optiek 5712466
Café Rest. Zaras 5716631
Zeemeermin Viskar 06-51353653
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Een onsje
schoonheid

graag
Wie is er tegenwoordig nog
tevreden met zichzelf? De één
wil nieuwe borsten,de ander
nieuwe lippen of billen… Zelfs
nieuwe geslachtsdelen staan
op de prijslijst bij plastische
klinieken. Het erge is dat het
allemaal de gewoonste zaak
van de wereld lijkt, om iets
te laten verbouwen aan je
lichaam. Zelfs meiden van
onder de 25 denken een beter
leven te hebben met vollere
lippen of twee cupmaten
meer. Zo hoorde ik laatst een
leeftijdsgenoot praten over
de nieuwe borsten die zij zeker
binnen nu en een jaar wil heb-
ben. Waar is het zelfrespect
gebleven? De cremetjes en
lipglosjes zijn tegenwoordig
ook al verkrijgbaar in botox
versie. In de producten zit
collagen, wat ook in de
befaamde botox spuiten zit.
Je smeert het op en voelt je
huid binnen een paar minu-
ten tintelen en strakker wor-
den. Maar of dit nou echt
gezond is…..?

Sommigen kunnen de deur
zelfs niet meer uit zonder
een dikke laag make-up,
zwart getekende ogen en
felle oogschaduw. Dat soort
mensen voelen zich ‘naakt’
zonder. Nou mogen we ook
best eerlijk zijn… Ik moet er
niet aan denken sommige
figuren zonder make-up te
zien. Opgedirkt en wel zijn
het al spoken laat staan
‘naakt’. En keuze zat aan
make-up dacht ik zo. Ieder
merk heeft wel tien soorten
foundation, 7 soorten mas-
cara, 30 kleuren oogscha-
duw. Maar onder die laag zit
toch nog steeds dezelfde
persoon.

Misschien te cliché om het
in deze tijd nog te zeggen,
maar echte schoonheid komt
van binnen. Voel je je goed,
dan straal je dat uit. En geen
regenbui of wervelwind die
dat eraf doet laten lopen.

Mai

Heeft je huid hulp nodig?
Uitzonderlijke omstandig-
heden zorgen voor een
overbelasting van de huid,
waardoor de huid sneller
geïrriteerd raakt. Clinique
komt met een nieuwe lijn,
CX, die de huid kalmeert en
het probleem van je huid
oplost nog voor je huid een
probleemhuid wordt.

De lijn bestaat uit drie pro-
ducten. Een soort van drie-
stappen-plan dus. Breng
Rapid Recovery Cream enke-
le dagen voor een peeling,
dermabrasie of ontharing
aan en versnel het gelijk-
matige en natuurlijke her-
stel van de huid.
Uit onderzoek is gebleken
dat bij stap twee met het

product Redness Relief
Cream, het resultaat na 
een week al zichtbaar is.
Mits het twee keer per 
dag wordt aangebracht.
Aanhoudende roodheid,
plots opkomende blos en
een oncomfortabel gevoel
nemen sterk af. Bovendien
krijgt de huid steeds meer
weerbaarheid.

Stap drie is de super hydra-
terende Stretch Mark
Cream. De creme stimuleert
de natuurlijke collageenpro-
ductie van je huid, zo wor-
den onregelmatig uitgerek-
te en verkleurde zones
verbetert. Ook versterkt het
de elasticiteit van je huid.
Alle producten zijn op aller-
gie getest en parfumvrij.

andWhat’s new

….in beautyland!

what’s hot!?

Koninginnedag 2006 brengt
een geheel nieuw evenement
met zich mee: de Zandvoortse
Zeepkistenrace! De Haltestraat
zal omgetoverd worden tot
circuit, waar snelheidsduivels
en paradepaardjes het tegen
elkaar op zullen nemen.

Zodra het licht op groen springt,
gaat de race van start! Met
volle vaart vlieg je van de
schans om zo snel mogelijk
over de finishlijn te gaan. Dan
wordt de klok gestopt en je tijd
genoteerd. Denk je het na een
keer beter te kunnen? Dan heb
je geluk want iedere rijder mag
twee keer starten. Diegene
met de snelste tijd wint de
beker!

Geen snelste tijd neergezet?
Dan maak je nog steeds kans
op een beker in de categorie
‘mooiste zeepkist’ of ‘de groot-
ste pechvogel’! Iedere deelne-
mer wint sowieso een T-shirt

van Airforce! Weet je niet hoe
je een zeepkist moet bouwen
of kun je wel wat tips gebrui-
ken? Kijk dan op www.zeepkis-

tenracezandvoort.nl onder het
kopje ‘zeepkist maken’ en met
de aanwijzingen kun je zelf
aan de slag!

Deelname aan de zeepkisten-
race 2006 kan in vier leeftijd-
scategorieën:
- 4 tot en met 7 jaar
- 8 tot en met 12 jaar

- 13 tot en met 17 jaar
- 18 jaar en ouder.
Lees alle verdere informatie
en/of schrijf je in via website
www.zeepkistenracezand-
voort.nl.
Kom dus allen op 29 april om
17.00 uur naar de Haltestraat
en geniet van dit nieuwe 
evenement!

Komende Koninginnedag, 29 april in verband met de zondags-
rust, zal in de Haltestraat een ‘ouderwetse’ zeepkistenrace wor-
den gehouden. De organisatie van de race wil iedereen oproepen
om vooral op tijd te beginnen met de bouw van de zeepkist want
voordat je het weet is het al zo ver.

‘Ouderwetse’ zeepkistenrace op Koninginnedag

Bouw ook je eigen zeepkist en doe mee!
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Luxe afgewerkte driekamermaisonnette met
twee terrassen en parkeerplaats in afgesloten 
parkeergarage. Ind. Bg.gr.: inpandige berging; 
2 slaapkamers met toegang naar royaal terras; 
toilet; luxe badkamer v.v. douchecabine en
wastafelmeubel; 1e et.: woonkamer met hard-
houten parketvloer; terras; luxe woonkeuken 
met granieten blad en hoogwaardige inbouw-
apparatuur. 

Vraagprijs € 248.500,- k.k.

Op de tweede etage gelegen modern en zon-
nig driekamerappartement met balkon op het 
zuidoosten. Goede parkeergelegenheid door 
parkeervignetten. Ind. royale hal met veel kast-
ruimte en was/stookruimte; 2 slaapkamers; 
moderne badkamer met ligbad en wastafel-
meubel; toilet; royale living met laminaatvloer 
en openslaande deuren naar balkon; moderne 
keuken met inbouwapparatuur.

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Aan de boulevard ligt dit ruime 4 kamerapparte-
ment op de derde verdieping met balkon op het 
zuiden en vrij uitzicht op zee. Woonoppervlakte 
ca. 100 m2. Ind. woonkamer  met open haard, 
parketvloer en balkon zuid; keuken met inbouw-
apparatuur; 3 slaapkamers; badkamer met
douche, wastafel, toilet en wasmachine-
aansluiting.  Servicekosten € 133,50 p.m.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/6 Kromboomsveld 35 Dr J.G. Mezgerstraat 119
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Bloem & Vaas
Plant & Pot

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl 

Tel.: 06-20 31 67 66

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Het hele team van
CDA 

Zandvoort/Bentveld

bedankt alle 
stemmers op lijst 3

voor het in ons
gestelde vertrouwen

Wij blijven voor u 
klaarstaan!

O P ZOuderen Partij Zandvoort

Wij willen alle kiezers die op 
OPZ gestemd hebben hartelijk 
danken voor hun vertrouwen.

OPZ stelt het op prijs te 
benadrukken dat wij het 
belang van de burgers in
Zandvoortzullen blijven

beschermen.
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Afgelopen zaterdagmiddag is
de fiets van mijn zoon gesto-
len voor de deur van een vriend
in de Kamerlingh Onnestraat.
Zoals altijd stond de fiets keu-
rig op slot maar dat weerhield
de dief niet om zijn slechter
uitziende, waarschijnlijk ook
gestolen, fiets daar achter te
laten en de net 1 jaar oude fiets
van mijn zoon mee te nemen.
Natuurlijk met man en macht
de buurt uitgekamd maar zon-
der succes. Diefstal aangege-
ven bij de politie en thuis
balend op de bank want
maandag weer naar school en
dat is lastig zonder fiets.

De zondagmiddag daarop een
telefoontje van een klasgenoot
met de melding dat, een
gedeelte, van een soortgelijke
fiets is gevonden aan de
Celciusstraat. Meteen zijn we
er naar toe gegaan en wat
bleek, wat restte was een
gedeelte van het frame met
achterwiel, voor de rest was

alles aan en van de fiets
gesloopt.Voor de zekerheid de
sleutel van het slot geprobeerd
en jawel het was de fiets van
mijn zoon althans wat er van
over was. Ook lag er nog een
brokstuk van een andere, wat
eens, een fiets moet zijn
geweest. Nu is de diefstal van
je fiets sowieso al een trauma-
tische gebeurtenis, al vergeten
we dat soms nog wel eens, het
gebeurt immers zo vaak, ech-
ter je fiets in dergelijke staat
terugvinden een dag na de
daad is ongelooflijk. Niettemin
toch dit stuk in de krant met
de hoop dat iemand iets heeft
gezien en/of gehoord.

Het gaat om een vuurrode ATB
jeugdfiets (laag frame) merk
Merida. Als u iets heeft waar-
genomen graag een reactie
aan de redactie van dit week-
blad. Bedankt, mede namens
mijn zoon Tom.

Fam. Geusebroek

Oproep!

prijs gaan ze tot de bodem. Er
wordt al een prachtig terras-
scherm van 500cm breed en
250cm uitval met elektrische
bediening aangeboden voor
slechts € 895,00 gemoffeld in
het creme-wit.

Een goed advies is goud waard.
Comfort Zonwering adviseert:
koop uw zonwering bij de vak-
handel, voor de prijs hoeft u het
niet te laten. “In Zandvoort,
waar zee en wind materialen
extra snel doen verweren, moet
kwaliteit de garantie zijn voor
ons succes”, aldus Joep Delst
van Comfort Zonwering.
“Materiaal zoals aluminium
waarin uw scherm is uitge-

voerd, roest niet maar verweert
wel. Het anodiseren en moffe-
len van het aluminium, de kwa-
liteit van het doek het overige
in roest vrij staal bepalen mede
een goed product waar u tien-
tallen jaren lang plezier van
heeft.”

Speciaalzaak en vakhandel in
binnen- en buitenzonwering,
rolluiken, parasols, garagedeu-
ren, terrasoverkapping, serre-
zonwering, horren.

Comfort Zonwering, Zeestraat
34, tel 57 46 390. Dagelijks
geopend van 11.00 tot 17.30 uur.
Maandags en donderdags
gesloten.

Comfort Zonwering nu ook in Zandvoort!

De nieuwe showroom in de Zeestraat

Bezoekers in de nieuwe show-
room kunnen kiezen uit een
groot assortiment binnen en
buitenzonwering. Nog even en
dan kunnen de zomerkleren uit
de kast en de tuinstoelen weer
naar buiten. Heerlijk genieten
van het mooie weer op uw ter-
ras. Met behulp van uw zonne-
scherm stelt u de hoeveel licht
en warmte precies af op uw
wensen. Zonneschermen en
markiezen zijn niet alleen func-
tioneel, maar kunnen ook erg
decoratief zijn. Ze zijn in uitlo-
pende vormen en kleuren ver-
krijgbaar. In combinatie met de
enorme keuze aan kleuren en
dessins zonweringdoek,
bepaalt u zelf de uitstraling van
uw woning.

De bewuste consument stelt
hoge eisen. Kwaliteit,
bekwaamheid, service en
garantie tegen een scherpe
prijs. Comfort Zonwering
streeft er voortdurend naar om
hieraan te voldoen. Kwaliteit en
vakkundige montage bepalen
de levensduur en uitstraling
van uw scherm.Wat betreft de

Comfort zonwering, al 17 jaar assem-
bleur en leverancier van binnen en
buitenzonwering in Haarlem, open-
de 23 februari jongsleden een nieuw
filiaal in Zandvoort.

Besturen van Vereniging van Eigenaren zijn goed af als zij voor
hun soms complexe en tijdrovende werkzaamheden gaan
samenwerken met Stichting ACB uit Haarlem. Op zowel finan-
cieel/bestuurlijk en/of onderhouds gebied kan de Stichting veel
voor u betekenen.

Stichting ACB is een non-pro-
fit organisatie die het belang
van de huiseigenaren voorop
stelt. De dienstverlening ken-
merkt zich door flexibiliteit,
kwaliteit en maatschappelijke
betrokkenheid. Groot voordeel
is dat de Stichting met onaf-
hankelijke specialisten werkt,
waardoor de kosten van dienst-
verlening laag blijven.

Door een zorgvuldige planning
voor onderhoud aan gebouw
of complex, blijft de waarde
van uw appartement behou-

den of neemt zelfs toe.

Op het gebied van onroerend
goed beheer, kunnen besparin-
gen op uitgaven gegenereerd
worden door efficiente inkoop
en huur, bij door ACB gecontro-
leerde aannemers en leveran-
ciers. Het veelomvattende
dienstenpakket bestaat uit:
Financieel, administratief,
bestuurlijk en technisch
beheer in de ruimste zin des
woords. In het servicepakket
voor technisch onderhoud is
een 24 uurs storingsdienst

opgenomen voor het oplossen
van technische calamiteiten.
Bij stichting ACB krijgt u te
maken met 1 contactpersoon,
die u waardevolle adviezen
geeft en op die manier zorg-
draagt voor een optimale en
hechte samenwerking. Wilt u
meer weten? 
Vraag onze brochure aan
bezoek onze website:
www.acb-stichting.nl.

Daarnaast is het mogelijk dat
Stichting ACB een geheel vrij-
blijvende presentatie houdt tij-
dens uw VvE vergadering.

Stichting Algemeen Controle
Bureau, tel: 023- 5344390, fax:
023-5344454, Email: info@acb-
stichting.nl 

Stichting ACB levert maatwerk aan 
Vereniging van Eigenaren

Van 6 maart tot en met 9 april
is in permanent strand-
paviljoen Take Five, het werk
van beeldend kunstenaar
Roald Olsen te zien en te 
koop. Zee, strand, duinen en
wolken zijn regelmatig 
terugkomende elementen in
zijn werk. In de aquarellen 
worden zachtere tinten, in de

acrylverfschilderijen worden
veelal felle kleuren toegepast.
De meeste werken worden in
de winter gemaakt, als het
te koud is om te windsurfen 
of met de kano in de branding
van Zandvoort te spelen. Een
impressie van Olsens werk 
is ook te zien op:
roaldolsen.artolive.nl

Beeldende kunst te zien in
Take Five aan Zee

Een prachtig tafereel in de besneeuwde waterleiding-
duinen. Een groep wandelaars is getuige van een hert

dat, na een rondje zwemmen met haar kindje,
het meer weer uit krabbelt.

Zo mooi zijn ‘onze’
waterleidingduinen!

Donderdag 2 maart, rond 10.00 uur,
gefotografeerd door Chris Schotanus.
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Hypotheek (over)sluiten?

Bij Fortis Bank profiteert u van 3,95%* rente voor 20 jaar vast

Fortis Bank is het jaar 2006 begonnen met hypotheekaanbiedingen waar u niet omheen

kunt. Wegens het succes van eerdere acties komt Fortis Bank in de maand maart weer

met een spectaculaire aanbieding. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis Bank heeft

afgesloten, dan kan het voor u heel interessant  zijn in maart langs te komen. Bovendien

is het op dit moment heel gunstig om te kiezen voor een rente met een lange looptijd.

Wij bieden u momenteel een rente vanaf 4,20%* voor 20 jaar vast! Bovendien kijken

wij graag of uw hypotheek voordeliger kan worden ingericht. Ook als u van plan bent

om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol om een afspraak te maken met

een adviseur van Fortis Bank.   

Op zaterdag 11 en 25 maart zijn wij speciaal geopend!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op één van deze zaterdagen tussen 10.00 uur 

en 14.00 uur langs te komen op ons kantoor. Want als u dan uw hypotheek (over)sluit

profiteert u van een spectaculaire hypotheekaanbieding*:

� Geen notariskosten
� Geen taxatiekosten
� Gratis het nieuwe shirt van het Nederlands elftal

met naar keuze uw eigen naam en rugnummer!!

Overwaarde benutten
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk

dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante financiële perspectieven. 

U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende manieren benutten.Bijvoorbeeld

voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen

van uw vermogen. Onze Fortis Bank-adviseurs rekenen graag uit wat voor u de financiële

mogelijkheden zijn, met uw wensen en plannen als uitgangspunt voor een gedegen advies.

Twijfel niet, kom langs!

Fortis Bank � Binnenweg 205 � 2101 JJ Heemstede � Tel (023) 512 00 00

* Vraag naar de actievoorwaarden. Effectieve rente 4,37%. Rentewijzigingen voorbehouden. 
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Ouderen zijn vaak eenzaam. Met dat feit wil John Meulemans
zijn voordeel doen. Een gezamenlijke boswandeling of koffie
drinken: een uurtje gezelschap kost € 28,75. Kille commercie
verovert steeds meer terrein; tot in de zorgverlening aan toe.

Ooit heette het gewoon buren-
hulp.Tegenwoordig lijken har-
telijkheid en warme,menselijke
gevoelens ingeruild te worden
voor kille zakelijkheid. Uitge-
kiende commercie van onbe-
wogen bureau-economen, doet
zijn intrede in de zorgverlening.
Daarmee lijken begrippen als
genegenheid en respect te
stammen uit een ver verleden.

Visite
“Ouderwets winkelen, naar de
film of koffie drinken. Zolang
het binnen de grenzen van het
betamelijke blijft, is alles moge-
lijk“ meent John Meulemans.
Zijn bedrijf, DGM Ouderen
Dienstverlening in Eindhoven,
wil ouderen uit hun isolement
halen. De medewerkers komen
op visite bij de klant tegen een
uurtarief van € 28,75.“Allemaal
zijn ze gescreend door het
Ministerie van Justitie” be-
zweert Meulemans.

Koetjes en kalfjes
Het is een louter tot zakelijke
aangelegenheid verworden
vrijwilligerswerk, goed voor
een gekocht koetjes-en-kalf-
jes-gesprek of een dito spelle-
tje kaart. Een nieuwerwetse
variant van escort voor oude-
ren. Trots laat Meulemans
weten dat zijn team momen-
teel bestaat uit 27 mannen en
vrouwen. Een verzorgingste-
huis zou al belangstelling heb-
ben getoond.

Markt
Veel minder enthousiast is
Jaap van der Spek van 
de Protestants Christelijke
Ouderenbond. De directeur
kwalificeert dit initiatief als
een teken ‘van de verwording
van onze samenleving’. Hij
waarschuwt voor ‘een glijden-
de schaal’. Namens de
Samenwerkenden Ouderen-
bonden in Noord-Holland 

oordeelt Theo van Herwijnen:
“Echte kompassie kun je niet
kopen”. Van Herwijnen heeft
bedenkingen bij Meulemans’
actie waarbij hij concludeert
dat ‘overal wel een markt voor
te vinden is’.

Mobiel
Zijn Bredase collega-concur-
rent Van Uffelen van Comfort
Service Ouderen biedt zijn 
service aan in een andere 
verpakking. De 60-jarige oud-
medewerker van een Veilig-
heidsdienst somt zijn diensten
op: het adviseren over veilig-
heid, het organiseren van 
uitstapjes, het verrichten van
hand- en spandiensten. Zijn
uurtarief wenst Van Uffelen
niet noemen. “Ouderen wil ik
mobiel laten blijven” beweert
Van Uffelen “Ik begeleid oude-
ren die dat willen”. Iedere ver-
gelijking met de Eindhovense
organisatie wijst hij af.

Klikken
Volgens het Brabants Dagblad
staat de Katholieke Bond voor
Ouderen achter het idee van
DGM. “Medewerkers van de
verzorgingstehuizen staan
onder enorme werkdruk en de
tijd voor een praatje is mini-
maal”. Een 84-jarige dame, uit
het woonzorgcentrum de
Wilgenhof in Eindhoven, kan
zich voorstellen dat ouderen
contact willen kopen. “Maar
het zou wel heel erg moeten
klikken voordat ik daar zelf toe
zou overgaan”.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Veredelde escortservice voor ouderen

‘Ouderen willen graag zo lang mogelijk onafhankelijk blijven
wonen’. Tegenwoordig wordt er van uitgegaan dat deze stel-
ling juist is. De praktijk lijkt weerbarstiger.

Ouderen die thuis wonen zijn
duurder uit dan in verblijfsin-
stelling. Dat beweert het
ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Het
VWS zegt dat “uit onderzoek
blijkt dat het thuis wonen in
combinatie met zorg voor som-
mige mensen ietsje duurder uit-
pakt dan als ze in een verblijfs-
instelling zouden wonen.”

In een onderzoek naar de kos-

ten in de zorg concludeert
onderzoeker PriceWaterhouse-
Coopers in haar rapport dat ‘de
verschillende regelgeving voor
intra- en extramurale zorg een
transparant aanbod en dus
een heldere keuze voor de
cliënte niet bevordert. Het
terugdringen van de bureau-
cratie kan ook het onderne-
merschap bevorderen’. Met
andere woorden: “Een echte
keuze  kan de oudere niet

maken, door de bureaucratie is
alles te ondoorzichtig”.

Gemeenten hebben laten
weten dat “….bij extramurali-
sering een forse toename van
kosten te verwachten is.”
Aangetoond is dat zelfstandig
wonen voor de cliënt duurder
is dan in een tehuis, zeker voor
mensen met uitsluitend een
AOW-uitkering. Het 66-pagi-
na’s dikke rapport eindigt met
een zorgwekkend klinkende
conclusie:“Mogelijk is ook het
businessconcept hier bepalen-
der dan de woonzorgsituatie”.

Willen ouderen wel zelfstandig wonen?

Held uit de jongensboeken van
de jaren vijftig. De auteur van
de verhalen was hoofd van een
lagere school. In de lange
schoolvakanties hielp hij mee
in de plaatselijke bibliotheek.
Daar viel hem op dat er veel
kinderen, vooral jongens,
boeken zochten met spannen-
de verhalen over het Wilde
Westen. De jeugd van toen
voelde zich niet erg aange-
sproken door de boeken van
Karl May. Dus besloot Nowee
zelf een verhaal te gaan schrij-
ven. In 1935 was hij klaar met
zijn eerste bundel, die hij
“Arendsoog” noemde, naar de
held uit het boek. Johannes
Nowee schreef nog meer
Arendsoogboeken en tot zijn
eigen verbazing werden die vrij
goed verkocht.

Vader op zoon
Toen de KRO ook nog eens een
hoorspel van Arendsoog ging
uitzenden, werden de boeken
pas echt bekend en werd
Arendsoog onder jong en oud
een begrip. Er zijn in totaal 
63 delen van deze serie uit-
gekomen met de dappere 
cowboy Arendsoog en zijn
vriend, de indiaan Witte Veder,
in de hoofdrol. Arendsoog is 
bij veel mensen nog steeds 
erg bekend en vooral veel 
volwassenen zullen zich de
boeken nog zeker herinneren.
De eerste 20 delen zijn door 
J. Nowee geschreven. Toen hij
in 1958 overleed, zette zijn zoon
P. Nowee de reeks voort. Enkele

tot de verbeelding sprekende
titels zijn:“ Het raadsel van de
Mosquitovallei, De bende van
de blauwe bergen en De smok-
kelaars van Rio.

Fanclub
“…Vanuit een laagte verschenen
de eerste koeien, dan meer… en
daarachter, links en dan weer
rechts rijdend, om het vee voor
opzij afdwalen te behoeden,
een jonge Indiaan…” Al doet
het taalgebruik in de Arends-
oogboeken soms gedateerd aan,
de verhalen waren dermate
beeldend geschreven dat je
alles gewoonweg zág gebeu-
ren. Er is een levendige fanclub,
de ‘Arendsoog-community’met
een eigen plek op het Internet.
Op het prikbord wordt bij-
gehouden hoeveel maal het
gelezen wordt; onderwerpen
als ‘zingend zand’ zijn in korte
tijd 105 maal gelezen. Sinds de
oprichting van enkele jaren
geleden zijn er in totaal al ruim
35400 unieke bezoekers
geweest. Uit de grond van zijn
hart schrijft een zekere Gerrit
(52): “Wow wow, die boeken
waren de rode draad van mijn
leven als tiener!” Om weer in
de sfeer van vroeger te komen,
is een dwaaltocht op de inter-
netsite www.arendsoog.info
aan te bevelen.

Wie kent hem nog: Arendsoog
Welke jongen is er niet mee
opgegroeid? Met rode oortjes
verslond menig lagere scholier
de boeken uit de Arendsoog-
serie. Zonder mankeren was
de cowboy in gezelschap van zijn
indiaanse vriend Witte Veder
en zijn trouwe paard Lightfeet.
De boeken van geboren vertel-
ler en schrijver J. Nowee wer-
den razend populair.

Met spoed zoeken wij voor de
regio Bentveld nieuwe bezorgers!

Meld je nu aan! 
Bel 0251-67 44 33 of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl

Hele straten zitten op jou te wachten…
… als je bezorger bent van de

Zandvoortse Courant
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Bouw mee aan de 
toekomst van Zandvoort.

GBZ
Lijst 2

Wij blijven het belang 
van Zandvoort dienen

GBZ bedankt kiezers 
die het vertrouwen in ons 

hebben uitgesproken

Joke Draijer, Astrid van der Veld, Michel Demmers, Cor van Koningsbruggen,
Charlotte Jongmans, Jaap Brugman en het bestuur.

Meer weten? www.gbz.nu
Reageren kan via gbz@gbz.nu, via antwoordnummer 204 - 2040 WB Zandvoort 

of per telefoon: 571 7557 voor toezending van het complete programma
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Binnen 6 weken verkocht!

VERKOCHT

Vondellaan 10 
Zandvoort

Tjerk Hiddestraat 2/5
Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 55 5
Zandvoort

€245.000 k.k. excl. garage€ 162.500 k.k.

RE/MAX
Stad en regio

makelaars
Uw makelaar

Frits Louis
Aalsterweg 5 
te Eindhoven

Tel: 040-2141780
Mobiel: 06-14784718

Fax: 040-2141799
fritslouis@remax.nl of 

Keurig onderhouden instapklaar 
2 kamerappartement met uitzicht over het 
strand, de zee, de duinen en het circuit.
Woonopp. 55 m2 Bouwjaar 1960

Modern appartement met groot balkon.
Prachtig uitzicht op zee en boulevard.
Beschikt over garage. Woonopp. 90 m2.
Bouwjaar 1957. Inhoud 250 m3
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Autosport

Het damesteam van The Lions heeft in de Rayon 1e klasse van
de basketbalcompetitie zaterdag een ruime overwinning
behaald op het tweede team van het Amsterdamse BV Lely.
Alleen in de eerste tien minuten konden de Lely reserves de
Zandvoortse dames afbluffen, daarna nam The Lions het initia-
tief over en stond de in de tweede periode opgebouwde voor-
sprong niet meer af. De 66-54 winst was volledig verdiend.

Basketbal

Basketbal
De adverteerders van deze week

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant

van deze week zijn:
(in alfabetische volgorde)
Aan Zee Vakantiehuizen
Adm.kantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
CDA
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Fortis Bank
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap

La Fontanella
Moerenburg
Monuta
Nova College
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
Pluspunt
PRTO
PvdA
RE/MAX, Stad en regio makelaars
Stichting ACB
Take Five
Trade Ard
Van Schaik
Vrijehuizenmarkt
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zeemeermin
Zorgbalans

Ruime 66-54 zege Lions dames 

ongebruikt liet. Bij rust had
Lions een 29-25 voorsprong.

Lions leek de strijd in het begin
van de 3e periode bij 40-30
voorsprong al beslist te 
hebben. De fel vechtende
Amsterdamse dames kwamen
echter nog voor het einde van
de 3e periode terug tot 48-43.
In het eerste deel van 4e peri-
ode begon Lions opnieuw sterk
en bouwde de voorsprong uit
naar 60-50. Daarnaast moest
het team van coach Johan
Beerepoot nog goed opletten,
het feit dat BV Lely slechts kon
beschikken over zes speelsters
maakte echter dat ze achter-
stand niet zodanig konden ver-
kleinen dat de 66-54 overwin-
ning van de Zandvoortse
damens nog in gevaar kwam.

Evenals in voorgaande wed-
strijden het geval was, kenden
de Lions dames een zwakke
start. Slordig verdedigen en het
missen van scoringskansen
waren er de oorzaak van dat
BV Lely na de eerste periode
een op dat moment verdiende
9-14 voorsprong had. In de
tweede tien minuten kwam
het herstel en werd de 9-14
achterstand, door scores van
Martine Loos (22 punten totaal),
Sabine Dijkstra (25) en Marinela
Pranic (8), omgebouwd tot een
15-14 voorsprong. Een marge
van één punt, die in het derde
kwart in korte tijd werd uitge-
bouwd tot een 25-19 voor-
sprong. In de slotfase kwam BV
Lely nog terug mede omdat de
Zandvoortse aanval een aan-
tal goede scorings kansen

Ondanks zwak spel toch zege Lions heren

Lions mocht van geluk spreken
dat Marvin Martina weer eens
één van zijn sterke dagen had.
De lange forward liet 37 
punten (25-12) noteren, vooral
in de eerste helft was hij ijzer-
sterk, en samen met center
Ron v.d. Meij (14) maakte dat
het grote verschil. Schrob-
belaar daarentegen kwam niet
goed uit de startblokken en
moest daar de hele wedstrijd

voor betalen. Niet één van de
vier kwarten werd op hun
naam geschreven.

De  aanvalspatronen van Lions
werkten niet goed. Hoe de
beide spelverdelers ook pro-
beerden om wat meer grip op
de wedstrijd te krijgen door
middel van goed georganiseer-
de aanvallen, de ‘lange’ man-
nen lieten het keer op keer

afweten. Martina moest het
dan weer opruimen.

De gaten waren alleen in het
begin van het tweede kwart
nog enigszins gevaarlijk toen
ze terug kwamen tot 5 punten
maar een time out van
Zandvoortse zijde zorgde voor
rust en weer een scorende
Martina.

De uiteindelijke 74-63 eindze-
ge had met een goed lopende
aanval absoluut boven de hon-
derd punten uit kunnen
komen. Het is niet anders.

Diezelfde Marc Koster mocht
namens de equipe ‘De Kind-
eren van Lubin’ (Koster, Koster
en Sanders) de slijtageslag
aanvangen. Aanvankelijk had
de Blaricummer een goede
start, maar deze hielp Koster
weer om zeep door twee keer
binnen twee ronden te spin-
nen. Het vervolg van deze
equipe verliep daarna ook niet
echt op rolletjes. Marc Koster
kreeg te maken met elektronica-
problemen, problemen met de

brandstof en collega Dillon
Koster had te maken met kop-
pelingsproblemen, waardoor
de Clio niet echt lekker uit de
verf kwam. Een onwillige rui-
tenwisser dreigde ook nog
eens roet in het eten te gooi-
en. Bertus Sanders maakte het
een beetje te bont door bij een
code 60 te hard door te rijden.
Dat leverde de Emmenaar een
straf op van 90 seconden.
Het drietal reed uiteindelijk
met goed teamwork door

zowel rijders als monteurs,
ondanks technische proble-
men, naar de eerste plek in de
klasse tot 2000cc. In de klasse
boven 2000cc was het de
equipe van Kees Bouhuys,
Michael en Sebastiaan Bleeke-
molen en de Duitser Jurgen
Albert, die de race wist te win-
nen. Alleen in het laatste uur
kwam de overwegend Aerden-
houtse equipe even in de pro-
blemen, maar de voorsprong
was zo groot dat de technici
dat snel wisten te verhelpen.

Belangrijk was de winst van
Steven Gijsen bij de BMW
Compact.Vlak voor de Final Six
stond het duo De Vos en De
Borst uit de klasse tot 2000cc
nog in de buurt, maar door ver-
snellingsbakproblemen moest
het duo de overwinning laten
gaan, waardoor het voor
Steven Gijsen makkelijk werd
om het kampioenschap bin-
nen te halen. Tim en Tom
Coronel waren, gedurende het
winterseizoen, beurtelings de
helpers van Gijsen.

Het commentaar van Dillon
Koster, na de overwinning tot
2000cc was duidelijk:“Toen ik
problemen met de versnel-
lingsbak kreeg heb ik toch
doorgezet, omdat opgeven in
mijn woordenboek niet voor
komt. Je ziet het resultaat”,
aldus Dillon Koster.

Race met veel tegenstellingen in Final Six

Bij de weersomstandigheden van de Final Six bleken de verha-
len soms zeer stoer te kunnen zijn. Misschien liet Marc Koster
uit Blaricum zich inspireren door de frisse zuidwestenwind en
had hij ook toevallig in het krantje ‘De Frisse Wind’ gekeken.
Want stoer was het verhaal dat Koster een paar ronden overal
geel heeft gezien, omdat de baanposten werden bevoorraad
door een langzame wagen. Deze verhalen doen het later zeker
goed bij de open haard. Waar kapitein Marc dan zal zeggen dat
hij dapper stand hield bij een stevige zuidwester en zijn auto
als een schip in zwaar weer de juiste koers had gegeven.

De heren van The Lions hebben afgelopen zaterdag laten zien dat
zij, ondanks niet al te sterk aanvalsspel, toch bovenin de tweede 
klasse thuis horen.BV Schrobbelaar werd met een ruime 74-63 zege
terug naar Amsterdam gestuurd.

Verdiende thuiszege van sterk spelende dames
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Slegersstraat2 en 12,hetsamenvoegen van
een woning en winkelruimte.

-2005-123Rv,verzonden 01 maart2006,
Kerkstraat12,hetplaatsen van een zonne-
scherm en lichtreclame.

-2005-131Rv 2e fase,verzonden 01 maart2006,
Keesomstraat5,hetvernieuwen van een dieren-
tehuis.

-2005-162Lv,verzonden 01 maart2006,Post-
straat6,hetveranderen van twee gevelkozijnen.

-2005-168Rv,verzonden 01 maart2006,
Zandvoortselaan 187a,hetplaatsen van een
garagedeur in de voorgevel.

-2005-180Rv,verzonden 01 maart2006,
Hogeweg 46 rd,hetveranderen van de con-
structie van de  woonkamer/keuken.

-2005-213R,verzonden 01 maart2006,Louis
Davidsstraat15,hetplaatsen van lichtreclame.

-2006-015R,verzonden 01 maart2006,
Celsiusstraat192,hetplaatsen van een recla-
mebord op de gevel.

-2005-101Lv,verzonden 02 maart2006,Cornelis
Slegersstraat1,hetplaatsen van een
balkon/dakterras.

-2005-048Rv,verzonden 02 maart2006,
Brederodestraat114,hetplaatsen van een dak-
kapel aan de achterzijde,hetplaatsen van een
zwembad en hetvergroten van hetbalkon aan
de achterzijde.

-2005-146Lv,verzonden 02 maart2006,Halte-
straat39,hetaanbrengen van zonwering.

-2005-152Lv,verzonden 02 maart2006,Jacob
van Heemskerckstraat61 & 63,hetveranderen
vantwee appartementen.

-2005-182Lv,verzonden 02 maart2006,Fahren-
heitstraat6,hetplaatsen van een dakkapel.

-2005-195Rv 2e fase,verzonden 02 maart2006,

Marisstraat11,hetplaatsen van een verdieping.
-2005-197Lv,verzonden 02 maart2006,Tolweg

18 en 20 ,hetvergroten van een schuur.
-2005-201Lv,verzonden 02 maart2006,

Burg.van Fenemaplein 2,hettijdelijk plaatsen
van een fietsenstalling

Bentveld:
-2003-116Rv,verzonden 01 maart2006,

Zuidlaan 47,hetoprichten van twee 
toiletgebouwen.

-2005-163Lv,verzonden 02 maart2006,Duin-
doornlaan 3,hetplaatsen van een dakkapel en
hetwijzigen van een buitenmuuropening.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunnin-
gen/ genomen besluiten liggen bij de Centrale
Balie ter inzage.U kuntze inzien tijdens ope-
ningstijden.Belanghebbenden kunnen geduren-
de een termijn van zes weken na bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschriftindienen.De
datum van bekendmaking is de verzenddatum
van de vergunning.Indien hetgeen vergunning
betreftis ditde publicatiedatum.U richtuw
bezwaarschriftmetvermelding van "bezwaar"
in de rechterbovenhoek van uw brief aan hetcol-
lege van Burgemeester en Wethouders,Postbus
2,2040 AA Zandvoort.Hetbezwaar schorstin
beginsel nietde werking van hetbesluitwaar-
tegen hetis gericht.In geval van spoed kuntu
een verzoek om een voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem,sector Bestuursrecht,
Postbus 956,2003 RZ Haarlem.Een dergelijk ver-
zoek dientvergezeld te gaan van een afschrift
van hetbezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 
(023) 574 01 00.

Melding of klacht? 
Bel metde Centrale Meldlijn (023) 574 02 00,óf
vul op de website hetdigitale 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 kuntu
maar voor een beperktaantal zaken terecht:pas-
poorten en rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraaf-
plaats aan de Tollensstraatzijn dagelijks open
tussen 10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken meteen collegelid doetu
via hetcentrale telefoonnummer.Daarbij geeft
u aan waarover u hetcollegelid wiltspreken.
Hetkan zijn datu eerstnaar een vakafdeling ver-
wezen wordt.

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouw-
plannen is de werkeenheid Bouwen telefonisch
bereikbaar op:
maandag,woensdag,donderdag en vrijdag 
tussen 09.00 en 10.00 uur.

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

23

Zandvoortse wegen goed
onderhouden

Hetniveau van onderhoud kan
in sommige delen van onze
woonplaats nog wel wathoger.
Een deel van hetcentrum en
een grootgedeelte van de
Middenboulevard moeten nog

op niveau gebrachtworden.
Voor de restvan de gemeente
is alles prima op orde.In ver-
band metgeluidsoverlastzul-
len straten die in hetGemeen-
telijk Verkeers- en Vervoersplan

(GVVP) als gebiedsontsluitend
te boek staan,bij heraanleg
worden geasfalteerd,de rest
blijftbeklinkerd.

Om kosten te drukken worden
straten die een nieuwe riole-
ring krijgen of waar onder-
houd aan kabels en leidingen
gepleegd moetworden,beklin-
kerd metduurzaam gebakken
klinkers.Deze gaan veel langer
mee en zijn derhalve kosten-
drukkend.Wel is er jaarlijks een
bedrag van circa één miljoen
euro aan investeringen en een
half miljoen euro aan extra
belastinggeld nodig om het

huidige niveau te handhaven.
Ook wordtgekozen om voet-
paden in een dikkere tegel uit
te voeren,zodater minder
schade door geparkeerde
auto's ontstaat.Hetgevolg is
dathier minder klein onder-
houd noodzakelijk is.

De nota Wegbeheer 2005
treedtin werking op 2 maart
2006 en ligtgedurende tien
weken ter inzage bij de
Centrale Balie in hetRaadhuis
en is ook via de gemeentelijke
website in te zien.
Bron:www.zandvoort.nl

De wegen in Zandvoortzijn goed onderhouden en hetonder-
houd is erop gerichtditniveau in stand te houden.Hetbeheer
over de laatste tien jaar is onlangs geëvalueerd metde uitste-
kende uitslag.Ook is er meer geld aan heraanleg en herinrich-
ting uitgegeven dan datvolgens de Nota Wegbeheer 1995 nood-
zakelijk was.Twee redenen waren de basis voor deze extra
investering:hetCentrumplan en de vervanging van diverse
delen van hetgemeentelijke rioleringsstelsel.

ZC W10 D.xpr  08-03-2006  11:27  Pagina 23



Swalüestraat 2,Postbus 2,2040 AAZandvoort
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 10 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijstvan de collegevergadering van
28 februari en de verdere in week 9 door hetcol-
lege genomen besluiten zijn 7 maartvastgesteld.
De besluitenlijstis in te zien bij de Centrale Balie
en op de website.

Nota voorwerpen op,aan of boven de weg
In de vergadering van 20 februari 2006 heefthet
college van burgemeester en wethouders van
Zandvoortde 'Nota voorwerpen op,aan of boven
de weg' vastgesteld.Deze nota treedtop 10
maart2006 in werking en ligtgedurende twee
weken ter inzage bij de Centrale Balie in het
Raadhuis en staatop de website.De nota is een
beleidsmatige uitwerking van artikel 2.1.5.1 APV,
dateen vergunningplichtvoor hetplaatsen van
voorwerpen op,aan of boven de weg voorschrijft.

Nota “Herinrichting Sportpark Duintjesveld - 
fase III”
In de vergadering van 21 februari 2006 heeftde
gemeenteraad van Zandvoortde nota
“Herinrichting Sportpark Duintjesveld - fase III”
en de Inspraaknota n.a.v.deze nota vastgesteld.
In de nota zijn vier alternatieven beschreven voor
de herinrichting van Sportpark Duintjesveld.Ook
wordteen alternatieve locatie aan de
Thomsonstraatvoor de Jeu de Boulesvereniging
Zandvoortmeeuwen beschreven.De raad heeft
besloten alternatief I in Sportpark Duintjesveld
uitte voeren en een jeu-de-boulesaccommodatie
aan de Thomsonstraatte realiseren.In de
inspraaknota zijn alle inspraakreacties opgeno-
men n.a.v.de nota.Beide nota's treden in wer-
king op 10 maart2006 en liggen vanaf 9 maart
2006 toten met21 april 2006 kosteloos ter 
inzage bij de Centrale Balie in hetRaadhuis en
staan op de website van de gemeente.

Voorbereidingsbesluiten (artikel 22 WRO)
De gemeenteraad heeftop 21 februari 2006
besloten,datop grond van artikel 21 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bestemmingsplan-
nen worden voorbereid voor de gebieden:
a.hetgebied op hetstrand van de gemeente

Zandvoort.Ditvoorbereidingsbesluittreedtin
werking op 19 maart2006

b.hetgebied gelegen tussen de Thorbeckestraat,
Westerparkstraat(ged),Badhuisplein,Burg.
Engelbertsstraat,Jac.van Heemskerckstraat
en de duinenrij van de Zeereep.Ditvoorberei-
dingsbesluittreedtin werking op 28 maart
2006.

De besluiten liggen metde bijhorende kaarten,
waarop meteen rode omlijning hetbetreffen-
de gebieden zijn aangegeven,voor een ieder ter
inzage bij de Centrale Balie op hetRaadhuis

(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.Indien u zich
methetbovenstaande besluit(en) nietkunt
verenigen,kuntu binnen 6 weken na publicatie
van ditbesluiteen bezwaarschriftindienen bij
de Gemeenteraad van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2,2040 AA Zandvoort.Hetbezwaar-
schriftdientte zijn ondertekend en ten minste
te bevatten:uw naam en adres;de dagtekening;
een omschrijving van hetbesluitwaartegen uw
bezwaar is gerichten de gronden van uw
bezwaar.Wanneer u zich door een derde laat
vertegenwoordigen,verzoeken wij u tevens te
vermelden de naam,hetvolledige adres en het
telefoonnummer van deze persoon.Hetindienen
van een bezwaarschriftheeftgeen schorsende
werking.In geval van onverwijlde spoed kuntu
een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem,sector Bestuursrecht,Postbus 956,2003
RZ Haarlem.Een dergelijk verzoek dientvergezeld
te gaan van een kopie van hetbezwaarschrift.
Voor hetindienen van een dergelijk verzoek
wordteen griffierechtgeheven.

Raadsvergaderingen 
Op woensdag 15 maartwordtin een bijzondere
vergadering afscheid genomen van de gemeente-
raad.Tevens zullen de geloofsbrieven van de 
nieuwe raadsleden worden onderzocht.Op 
donderdag 16 maartwordtde nieuwe gemeente-
raad geïnstalleerd.Aanvang van beide vergade-
ringen:20.00 uur in de raadzaal (entree aan het
Raadhuisplein).De zaal gaatom 19.30 uur open.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
-2006-030Rv,ingekomen 24 februari 2006,

Kerkdwarspad 3,hetplaatsen van een kozijn
en dakkapel en wijzigen van de bestaande
indeling.

-2006-031Rv,ingekomen 24 februari 2006,
Kostverlorenstraat96,hetplaatsen van een
overkapte carport.

-2006-032Lv,ingekomen 24 februari 2006,
Haarlemmerstraat48,hetgedeeltelijk veran-
deren van de indeling woning.

-2006-033Lv,ingekomen 28 februari 2006,
Kostverlorenstraat131,hetvervangen van de
berging.

-2006-035Rv,ingekomen 27 februari 2006,
Oosterveld 5,hetplaatsen van een volière.

-2006-036Rv,ingekomen 27 februari 2006,
Oosterveld 7,hetplaatsen van een volière.

Bentveld:
-2006-037Lv,ingekomen 28 februari 2006,

Zandvoortselaan 222,hetgedeeltelijk 
veranderen van de voorpui van de garage.

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter

inzage.U kuntdeze inzien tijdens openingstijden.
Deze publicatie betekentnietdatu uw ziens-
wijze over deze aangevraagde bouwplannen 
kenbaar kuntmaken.Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van hetbestemmings-
plan of bouwverordening kan worden verleend,
kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze
kenbaar worden gemaakt.Een voornemen tot
hetverlenen van vrijstelling wordtafzonderlijk
gepubliceerd.Mochtde vergunning of vrijstelling
worden verleend dan zal ditworden gepubliceerd
en kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
-Kostverlorenstraaten Zeestraat(gemeentelij-

ke bomen),4 iepen en 1 esdoorn,aanvraag
ingekomen 27 februari 2006,bomen zijn van
slechte kwaliteiten moetenwijken voor recon-
structie van de rijbaan,wel herplantplicht.

De vergunning ligtbij de Centrale Balie ter inzage.
(U kuntdeze inzien tijdens openingstijden.)
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn
van zes weken na publicatie hun zienswijzen
schriftelijk kenbaar maken bij hetcollege van de
gemeente Zandvoort,Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
-2006-012Lv,verzonden 27 februari 2006,per-

ceel tussen de Lorentzstraaten de
Duintjesveldweg,hetplaatsen van drie speel-
voorzieningen.

-2006-016Lv,verzonden 27 februari 2006,
Lorentzstraat36,hetveranderen van de woon-
kamer en de keuken.

-2005-015Rv,verzonden 01 maart2006,
Strandweg 8,hetuitbreiden van hetgebouw.

-2005-116Lv,verzonden 01 maart2006,Cornelis

Deze week alleen de gemeentepublicatie! Voor
een actueel overzichtvan de 

nieuwsberichten:www.zandvoort.nl.
Of neem een abonnementop de digitale

nieuwsbrief van de gemeente.
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Het raadhuisplein gaat steeds
meer de vorm aannemen van
een topplein. Afgelopen week
zijn de platanen geplaatst die
het plein een mooi aanblijk
zullen gaan geven. Ook de
contouren gaan steeds meer
vorm aannemen en het
wordt duidelijk dat de
gemeente een goede kijk op
de toekomst heeft gehad.
Zandvoort gaat haar gasten
een plein met allure bieden!

Raadhuisplein wordt topplein van Zandvoort

financiering.Dan zijn er nog een
aantal kleine sponsors nodig en
daar zijn we nog naar op zoek.
Ik ben er van overtuigd dat dit
rond zal komen. We bieden
namelijk een totaalpakket.
Buiten het wielrennen is ook
rondom het parcours van alles
te doen. Van springkussens tot
tappunten,alles wordt verzorgd.
Als klap op de vuurpijl is er als
laatste onderdeel op de agenda
de altijd zeer gewaardeerde
Solexrace terug van wegge-
weest. Die zal op hetzelfde par-
cours gereden worden en star-
ten om circa 18.00 uur.” Het
beloofd dus een mooie dag te
worden die 16e juli!

2e jaargang • nummer 11 • 16 maart 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Vorming college

Rubriek
P7 Ondernemer in het Nieuws

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

‘Zal wel mountainbiken 
worden met al die 

opbrekingen in het dorp’

Wielerronde komt terug

1

willen nu de profs naar
Zandvoort brengen. Natuurlijk
zijn dat de profs die niet
naar de Tour de France gaan,
want die is op 16 juli nog 
volop bezig. We dachten als
blikvanger Thomas Dekker te
kunnen contracteren. Dat zal
nu, met zijn recente overwin-
ning in de Toreno Adriatico (een
Italiaanse wedstrijd die hoog
staat aangeschreven, red.) wel
wat moeilijker worden. Die kan
nu ineens een kleine €10.000
startgeld vragen en dat is 
buiten ons budget. Maar we
beloven wel enkele andere ren-
ners van naam naar Zandvoort
te halen.”

Uiteraard is dat niet de enige
wedstrijd die op het Zand-
voortse parcours verreden zal
worden. Al om 10.30 uur zal het
starschot gegeven worden voor
een wedstrijd voor jeugdige
licentiehouders. Daarna zijn de
landelijke dames aan bod die
weer opgevolgd gaan worden
door de profs. Berg:“We zijn al
met een aantal renners van
naam rond. Waar we nog niet
helemaal mee uitkomen is de
financiering.We komen nog een
relatief klein bedrag te kort om
alles rond te kunnen breien. De
hoofdsponsors, Holland Casino
en de Gemeente Zandvoort,zor-
gen voor de hoofdmoot van de

Het was Mark Rasch, van
Versteege Wielersport, al een
tijd een doorn in het oog dat
de wielerronde niet meer geor-
ganiseerd kon worden. Hij
heeft die zelf in zijn goede
jaren een keer gewonnen.Toen
Arlan Berg, franchisenemer
van Kroon Vis, vorig jaar met
een aantal personen de korte-
baan draverij overeind hield,
zocht hij contact met op 
met Rasch en daar werd de
stichting Wielerevenementen
Zandvoort uit geboren.

Beiden hebben slechts één ding
voor ogen: Zandvoort weer op
te laten nemen op de regionale
evenementenkalender. Rasch:
“Het is al weer elf jaar geleden
dat er een Zandvoortse wieler-
ronde werd georganiseerd.
Toen waren het amateurs.Wij

Zandvoort krijgt zijn wielerronde terug
Zondag 16 juli aanstaande, zal voor
de eerste keer in elf jaar het start-
schot klinken voor de wielerronde
van Zandvoort. Waar het in het ver-
leden om (top)amateurs ging, zullen
nu circa vijftig profs, al dan niet in
het bezit van een contract, aan de
meet verschijnen. Dit heeft de stich-
ting wielerevenementen Zandvoort
onlangs bekend gemaakt.

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

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

• Heel casino wit € 1,50
• 4 roomboter 

croissants € 2,50
• 3 Waldkornbollen  € 1,95 
• Roomboter 

Appeltaartje  € 4,95 

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Midden jaren 80 verschenen ca. 100 renners aan de start

Zandvoort Optiek

T. 023-5715728

Cultuur
P9 Uitvoering De Wurf

Sport
P23 Badminton

Foto: OvM Fotografie
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KerkdienstenFamilieberichten

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

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Gesponsord door:

Burgerlijke stand
4 maart 2006 - 10 maart 2006
Geboren:
Levi, dochter van: Koning, Gerardus en:
Henstra, Kimberly.
Bodi Willem, zoon van: Booker,Willem en:
Benjamins, Daphne Annette.
Lieve Janneke Hendrike, dochter van: Keur, Edwin
Cornelis en: Visscher, Hillie Maike Johanna Louise

Gehuwd:
Weber, Peter en: van Zadelhoff, Guurtje Elisabeth
Johanna Neeltje Albertje.

Overleden:
Jonkhout, Margo Christien, oud 50 jaar.
Groenendijk geb. van Rotterdam, Catharina, oud 79 jaar.
Vossen geb. Mars,Hermina Maria Catharina,oud 81 jaar.
Bakkum geb. Plas, Nelly Louise, oud 99 jaar.

ZATERDAG 18 MAART
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur mw. M. Wassenaar-Nijhuis  

ZONDAG 19 MAART
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur dhr. P. v.d. Smaal  
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet
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Richard,
Mijn lego-box blijft dicht

Fietsen zonder zij-wieltjes doe ik niet
Zo zonder jou is er niets meer aan

Ik mis je
Noah (5)

Richard
Ik herken je wel

De herinnering vervaagd
Mijn 1e stapjes waren bij jou
Je zal mij nooit zien rennen

Liefs Kyan (2)

Voor Richard Penning…18/09/05

Samen de eindstreep halen was het doel
Jij nam een andere beslissing vanuit gevoel

Mijn tranen hoog, een gebogen rug
Ik weet jij komt hier nooit meer terug

Ooit kom ik er wel overheen
Maar nu ben ik het liefst alleen
Als ik mezelf de tijd maar gun

...Het ijs is nog te dun
Straks, straks pak ik mijn leven op

Als de winter is gestopt
Liefs xx Patricia

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34,
T (023) 5714131

Do 16
Vr 17
Za 18
Zo 19
Ma 20
Di 21
Wo 22
Do 23

Hoog
water

Maart

-
-
-
-
-
-
-
-

00.31
00.44
01.08
01.38
02.08
02.49
03.18
04.09

04.42
05.09
05.40
06.10
06.35
07.12
07.49
08.45

12 .19
12.54
13.29
14.04
14.28
14.58
15.39
16.44

16.49
17.20
17.50
18.20
18.52
19.34
20.24
21.38

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

www.hartstichting.nl

giro 300

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.00 uur.
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

is er genoeg gesnoeid en
gekapt in Zandvoort. Niet
alleen in de politiek vielen er
spaanders maar ook menig
boom moest er aan geloven.
Zandvoort gaat niet echt
zuinig om met zijn bomen-
bestand, want vanaf januari
2006 zijn er al 54 bomen
gekapt door particulieren en
de gemeente. Dan tel ik niet
eens de 90 bomen mee die
in 2005 gekapt zijn voor de
bouwplannen bij de Bodaan
in Bentveld. Tegenwoordig
staat in de gemeentelijke
publicatie achter de kapaan-
vraag of de boom herplant
moet worden. Maar wordt
deze wet gehandhaafd? Ik
word dan ook heel boos 
wanneer er zomaar bomen
worden gekapt. Zomaar! Ze
staan toevallig in de weg
omdat er een straat aange-
legd moet worden. Of ze zijn
zogenaamd ziek en worden
gekapt.
Jaren achtereen deed Zand-
voort mee met de nationale
boomfeestdag die sinds 1956
is opgericht. Dit jaar staat
gemeente Zandvoort niet
genoteerd op de lijst van de
stichting. Een gemiste kans
op 22 maart. Want met deze
dag kan men de jeugd bij de
natuur betrekken. Heel veel
Zandvoortse scholieren heb-
ben met plezier jaarlijks in
een of andere straat een
boom geplant. Zelfs de bur-
gemeester plantte bomen in
zijn ambtsperiode en dan denk
ik even aan de Millenium-
boom in de Prinsesseweg en
een Koningin Julianaboom 
bij de rotonde van Nieuw
Unicum. Gelukkig heeft de
oude rode paardenkastanje
op het Gasthuisplein de 
vernieuwingsstorm, tot nu
toe, doorstaan. Deze boom
staat met nog 8 andere
bomen op de Monumentale
Bomen lijst. Erg weinig wan-
neer je bedenkt dat er maar
4 bomen in Zandvoort ouder
dan 80 jaar zijn.Welke politi-
cus gaat in de nieuwe raad
een boom opzetten om de
jaarlijkse boomfeestdag in
ere te herstellen? 

Nel kerkman
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De dag na de verkiezingen heb-
ben VVD en OPZ al de koppen
bij elkaar gestoken en waren de
onderhandelingen om tot een
nieuw college te komen, begon-
nen. Het lag al in de lijn der ver-
wachtingen dat dit niet al te
lang zou hoeven te duren.

Afgelopen zaterdag meldde
OPZ lijsttrekker Carl Simons al
voor de microfoons van ZFM, tij-
dens het programma Goede-
morgen Zandvoort, dat zijn par-
tij en de VVD tot een overeen-
komst zijn gekomen. Op de
vraag van de presentator of het
program van de PvdA niet te ver
van dat van OPZ (en VVD) lag,
zei Simons: “Alleen hun ideeën
over de Middenboulevard zijn
afwijkend van die van ons. Voor
de rest staan de OPZ en de PvdA
voor dezelfde standpunten.Wij
hebben zelfs in de afgelopen
vier jaar diverse keren met ze

samengewerkt om hun, vooral
sociale, plannen door de raad te
krijgen.”

Simons was ook duidelijk als het
gaat over de wethouderskandi-
daat van zijn partij. Alhoewel
Martin Bierman niet in Zand-
voort woont, één van de zaken
waarom OPZ tegen de benoe-
ming van Ton Kooiman was, is
dat nu geen probleem meer
want binnen de Zandvoortse
gemeenschap konden de oude-
ren geen geschikte kandidaat,
die ook nog eens wilde, vinden.
Hierdoor moesten zij wel bui-
ten onze gemeentegrenzen ‘de
boer op’.

VVD voorman en lijsttrekker
Wilfred Tates meldde later in
hetzelfde programma dat er nu
een bespreekstuk wordt opge-
teld dat door de PvdA zal moe-
ten worden onderschreven.

Hierin staan uiteraard doelstel-
lingen van de collegepartners
in spe ten aanzien van de
Middenboulevard. Bekend is dat
de PvdA in de afgelopen raads-
periode met de toen collegeon-
dersteunende partijen heeft
meegestemd om te komen tot
het Ruimtelijk Functioneel Plan
en het Garantieplan voor de
Middenboulevard.

Gert Toonen, ziet het iets genu-
anceerder: “Er wordt nu een
bespreekstuk opgesteld en ik ver-
wacht niet dat daar dogma’s in
staan. Dat heeft geen enkele zin,
want dan valt er niets meer te
bespreken. Er zal misschien wel
door alle drie de partijen water
bij de wijn moeten worden
gedaan om tot een overeenstem-
ming te komen. Ik ben van
mening dat wanneer iedereen
een positieve houding aanneemt,
we er wel uit zullen komen.”

Nieuw raadslid Ingrid de Leeuw
(SP) was verbaasd dat er zoveel
vaart is gezet en dat er zo snel
overeenstemming was tussen
VVD en OPZ:“Tijdens de verga-
dering, die afgelopen donderdag

was belegd voor alle partijen,
kwam naar voren dat VVD en
OPZ willen samenwerken, maar
dat de basis van negen zetels te
fragiel is. Ik was echt verbaasd
dat er zoveel drang was om te
komen tot een college.
Overigens waren wij het niet
eens met de besloten status
van die vergadering. Die had
openbaar moeten zijn.”

Gert-Jan Bluijs, beoogd fractie-
voorzitter van het CDA, onder-
schrijft dat laatste en heeft het
tijdens de vergadering ter tafel
gebracht: “In het verleden was
deze vergadering openbaar. Nu
ontstaat weer het ‘achter-
kamertjes gevoel’, iets waar de
VVD altijd tegen is geweest en
waar ze nu zelf aan meewerkt.
Gezien de dingen die gebeurd
zijn in de verkiezingscampagne,
het met modder gooien, het
moedwillig beschadigen van
personen en andere zaken, wil
het CDA niet deelnemen aan
een college met VVD en OPZ.
Als de PvdA dat wel doet, ruikt
dat naar kiezersbedrog, gezien
hun opstelling in de laatste
maanden voor de verkiezingen.
Nu zal er wel een compromis uit
de bus komen.”

De beide winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen, VVD en
OPZ, hebben de intentie uitgesproken om tot een college te
komen. In een persbericht werd tevens gemeld dat de basis niet
al te groot is en dat er contact met een derde partij is gezocht.
Deze partij, de PvdA, heeft toegezegd om het een en ander te
gaan bespreken.

Besprekingen nieuw college verlopen vlot

Woord en beeld
Na de inleiding van Cense pre-
senteerde circuit-speaker Rob
Petersen en Genootschaps
bestuurslid Ankie Joustra de
geschiedenis van het circuit. Een
presentatie in woord en beeld
die voerde vanaf de eerste auto-
race in de gemeente Zandvoort

in 1938 op een stratencircuit in
de omgeving van Vondellaan en
Van Lennepweg tot de jaren
zeventig op het huidige Circuit
Park Zandvoort. De presentatie
begon met nog zelden vertoon-
de beelden van die eerste race.
Net als een groot aantal ande-
re beelden gemaakt door de

familie Bakels. Fraaie beelden
waren er ook van de aanleg en
opening van de voorganger van
het eerste racetracé op het hui-
dige Circuit Park Zandvoort.

Racesport
Petersen gaf ook een boeiend
overzicht van de ontwikkeling
van de racesport. Van onder
andere de allereerste Grand Prix
winnaar in Zandvoort, Prins Bira
en zijn auto, tot de plaatselijke
racelegende en slipspecialist
Rob Slotemaker. Unieke beelden
waren er ook van een interview
met Wim Loos, het Zandvoortse
racetalent dat een groot aantal
nationale en internationale suc-
cessen boekte, maar in de bloei
van zijn carriëre verongelukte
op de baan van het Belgische
Francourchamps.

Evenementen
Uiteraard kwamen ook tal van
evenementen ruimschoots aan-
bod zoals de vele Formule 1
Grand Prix en alles wat daar
omheen gebeurde tot nog
maar zelden vertoonde kleuren-
beelden van het Wereld-
kampioenschap wielrennen op
de weg dat in 1957 op een par-
cours met start en finish op het
circuit werd gehouden. Na de
pauze, waarin Carl Simons de
prijzen van de loterij mocht trek-
ken, presenteerde Cor Draijer
ruim een uur lang bijzondere
beelden uit het verleden van
Zandvoort die onder andere
prima aansloten aan de presen-
tatie van voor de pauze met
beelden van Rob Slotemakers
Slipschool die een dezer dagen
het halve eeuwfeest viert.

Het Genootschap Oud-Zandvoort hield afgelopen vrijdag de tweede
Genootschapsavond van het winterseizoen 2005/2006 in De Krocht. Het was de
eerste keer dat in één seizoen twee Genootschapsavonden werden gehouden.

Boeiende avond Genootschap
Oud Zandvoort

Foto: OvM FotografieIn de pauze werden de lootjes getrokken
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18-3 Jaarlijkse Open Dag 
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.
Clubgebouw Tolweg 10a, van 14.00-17.00 uur.

18-3 en 25-3 Toneeluitvoering De Wurf:
‘Kinderen der Zee’. Gebouw De Krocht,
aanvang 20.00 uur. Bel voor kaarten (à €7,-)
fam. Veldwisch, tel: 5716487.

19-3 Cabaret: Martijn Oosterhuis.
Cabaret in Circus Zandvoort.
Aanvang 20.15 uur. Toegang: € 12,-.

19-3 Classic Concerts. Kamermuziek met
“De tango als middelpunt” Ensemble 
Cuarteto Renuevo, o.l.v. Fred Gest.
Protestanste kerk, aanvang 15.00 uur,
toegang is gratis

2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster plays 
and sings Nat King Cole. Locatie: De Krocht.
Aanvang 14.30 uur. Toegang € 10,-

9-4 Classic Concerts Stabat Mater van Pergolesi,
door Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v.
André Kaart. Protestantse Kerk,
aanvang 15.00 uur, toegang is gratis.

15 t/m 17 april Paasraces, Circuit Park Zandvoort

WEEK 11 • 2006

Administratiekantoor

K. Willemse

Administratiekantoor heeft tijd voor 
uw administratie tegen uurtarief.

Factureren, BTW-aangifte, uw gehele
administratie tot de jaarrekening.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

er een goed pakket aan
ondersteuning wordt
ontwikkeld waarmee
mensen in staat zijn daar
te blijven wonen waar ze
zich prettig voelen.

WonenPlus Zandvoort
wil, samen met leden van
politieke partijen, laten
zien dat we er zijn voor
hen die dat nodig hebben.

Volgende week meer
informatie over hoe men
zich kan aanmelden met
zijn/haar tuin of balkon.
WonenPlus Zandvoort,
tel. 5717220, info@ wonen
pluszandvoort.nl.

kunnen blijven wonen.
Wij werken aanvullend
op al bestaande dienst-
verlening. WonenPlus
heeft als doelstelling ‘zo
lang mogelijk en zo zelf-
standig mogelijk thuis’.
Hiervoor is het nodig dat

WonenPlus, onderdeel
van stichting Pluspunt,
biedt praktische dienst-
verlening en ondersteu-
ning aan ouderen, gehan-
dicapten en chronisch
zieken zodat ze zo plezie-
rig mogelijk zelfstandig

WonenPlus houdt actie met politici
‘uw tuin voorjaarsklaar’

krachtige waarde heb-
ben of eetbaar zijn of
nog ander nut voor de
mens heeft.Veel planten
in de natuur hebben
vaak nog een functie
waar we eigenlijk geen
weet van hebben!
Vertrek om 16.00 uur 
bij de ingang van
Middenduin aan de

Duinlustweg in Overveen.

Duur: 2 uur.
Deelname is gratis.
Aanmelden vooraf is 
niet nodig.
Informatie:Yneke Bettink,
023-5254995 of 
op www.ivnzk.nl.
Kijk ook eens op
www.natuurwegwijzer.nl 

Woensdag 22 maart
organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een
excursie ‘gebruiksplan-
ten’ in natuurgebied
Middenduin. Onder 
leiding van IVN-natuur-
gids Yneke Bettink gaan
deelnemers aan deze
excursie op zoek naar
planten die een genees-

Excursie ‘Gebruiksplanten’ in Middenduin
Wilg, waterkers tot weegbree!

de subsidie onder voor-
waarden beschikbaar
wordt gesteld. Indien 
de organisatie met een
tekort komt te zitten,
kan van de subsidie
gebruik worden gemaakt.
Klaas Koper zal uiteraard 
tijdens ‘zijn’ concours,
Zandvoort weer extra
promoten!

Het college heeft beslo-
ten om een garantiesub-
sidie van maximaal 
€ 2.500,- beschikbaar te
stellen voor het organi-
seren van het Stads- en
Dorpsomroepers con-
cours 2006. Dit zal
gehouden worden op 
23 september. De garan-
tiesubsidie houdt in dat

Het Dorpsomroepers concours
gaat gegarandeerd door

Samen met een aantal enthousiaste mensen wil
WonenPlus Zandvoort haar leden aanbieden om
hun tuinen voorjaarsklaar te maken. Drie partijen
uit de Zandvoortse politiek hebben al enthousiast
gereageerd op de uitnodiging van WonenPlus om
mee te helpen. Zeker elf (voormalige én huidige)
raadsleden en partijgenoten hebben zich al aan-
gemeld om mee te doen aan deze actie.

een mandala, met de
Zandvoortse kleuren geel
en blauw, de drie harin-
gen, de watertoren en de
kust als symbolen in en
om de cirkel.

Wat nog meer bijzonder
is aan deze expositie, zijn
de schilderingen op
Chinees zijde.Vlinders en

bloemen in felle
kleuren. De lente 
is voelbaar. Naast
beeldend kunste-
naar is Nel Kerkman
ook docente in 
het schilderen op
zijde. Zij geeft les
aan bewoners van
Nieuw Unicum.
Bent u de winter en
de kou zat? Kom
dan deze warme en
kleurrijke expositie
bewonderen in het
Zandvoorts
Museum, geopend
van woensdag- tot
en met zondag-

middag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. En met
ZandvoortPas is de toe-
gang tot het museum
helemaal gratis!

werk. In een aantal man-
dala’s van Nel staan
sprookjes centraal. En
ook het prachtige doek
‘Zandvoort in beeld’ is

De expositie heet
‘Kleur Koesteren’,
wat een logische
naam is als je 
de schilderijen en
tekeningen van
Nel hebt gezien.
De expositieruim-
te in het Zand-
voorts Museum is
één groot kleuren-
festijn geworden.
Een prachtig en
vrolijk geheel om
naar te kijken.Wat
meteen opvalt,
zijn de vele man-
dala’s. Mandala
betekent cirkel in
het Sanskriet. In de cirkel
worden symbolen ge-
tekend waardoor er
bepaalde betekenissen
ontstaan in het kunst-

Nel Kerkman koestert kleur
Tot en met zondag 7 mei 2006 exposeert Nel
Kerkman met haar oude en nieuwe kunstwerken
in het Zandvoorts Museum. In 1959 heeft zij 
in Haarlem een opleiding in reclame- en illustra-
tietekenen gevolgd omdat van jongs af aan 
tekenen haar heeft geboeid. Haar inspiratiebron
is de natuur en zij schildert en tekent dan ook 
voornamelijk bloemen, dieren en mensen.

de geëxposeerde foto’s 
of u wilt meer weten
over de Fotokring, bent
u van harte welkom op
zaterdag 15 april in het
Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat.
Dan wordt van 10.00 tot
14.00 uur een open dag
gehouden, waarbij de
meeste leden van de
Fotokring aanwezig zul-
len zijn. Mocht u eens
een clubavond willen
bezoeken (het verplicht
u uiteraard tot niets),
kunt u bellen met de
secretaris,
tel. 023-5244 398.

eindeloos veel mogelijk-
heden. Dat is dan ook de
reden waarom het meren-
deel kleurenfoto’s zijn.

Open Dag 
Als u meer informatie
wilt hebben over de
gebruikte technieken van

Er hangen ongeveer
veertig foto’s, bijna alle-
maal in kleur. En het
grootste gedeelte is digi-
taal gemaakt. Momen-
teel zijn er nog maar wei-
nig leden die analoog
(zwart-wit) werken, want
de digitale fotografie heeft

Fotokring Zandvoort
De Fotokring Zandvoort organiseert volgende
maand weer haar jaarlijks terugkerende foto expo-
sitie. De fotokring bestaat dit jaar al 56 jaar en in
die periode heeft zij al 48 maal eerder geëxposeerd.
De expositie wordt gehouden van zaterdag 3 april
tot en met donderdag 27 april 2006 in de Openbare
Bibliotheek te Zandvoort.

Plaats voor
slechts

€ 5,- een
‘Zandkorrel’

Zie 
pagina 8

Iets te 
verkopen?
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Met oog en oor
de badplaats door

Pasen  
Hoewel we nog een dikke
maand moeten wachten
voordat het Pasen wordt, lig-
gen de overheerlijke, choco-
lade paaseitjes alweer volop
in de winkels. Op de informa-
tie borden bij de toegangs-
wegen staat de paasrace van
het circuitpark al vermeld.
Hopelijk zijn alle bouwactivi-
teiten aan de Boulevard en
het Raadhuisplein af, zodat
we de toerist weer kunnen
verwelkomen in ons mooie
dorp. De vlaggen die wappe-
ren aan de vlaggenmasten in
de diverse rotondes zullen
weer voor nieuwe exempla-
ren vervangen moeten wor-
den. Ze zien er echt niet uit, ze
zijn vaal en versleten. Zou de
oude raad nog een potje heb-
ben gereserveerd om de vlag-
gen voor Pasen te vervangen?

Lentemarkt
De meteorologische lente
is op 1 maart begonnen
en duurt tot 31 mei. De
astronomische lente
begint op 20 maart en
als we de VVD moeten
geloven is hun lente op
7 maart gestart. Maar
wilt u echt genieten van
uw lentekriebels? Ga
dan op 22 maart naar
Nieuw Unicum. De afde-
ling dagbesteding orga-
niseert op de Brinck een
gezellige lentemarkt. Er
staan kramen met zelf-
gemaakte lenteproduc-
ten, de Nieuw Unicum
kippen hebben verse eitjes
gelegd en er is een demon-
stratie haringkaken en er zijn
lentebloemstukken te koop.
Ook is er een demonstratie
manden vlechten, kaarsen
maken en producten gemaakt
van honing. Als afsluiting
(rond 15.00 uur) is er een val-
kenier aanwezig die een
show geeft met zijn roofvo-
gels. De lentemarkt is open
van 10.30 tot 16.00 uur,
Nieuw Unicum is te vinden
op de Zandvoortselaan 165.

Toen waren het er nog drie! 
Het lijkt wel op het boek ‘tien
kleine negertjes’ van Agatha

Kooiman nog aanblijft in het
college is onbekend. Daarom
is het juist erg leuk dat hij
naar huis gaat met de bood-
schappenmand. Een kleine
geste van de SP Zandvoort en
de Zandvoortse bewoners
voor zijn inzet als wethouder.

Stationslift
Zo langzamerhand wordt
deze lift een soap verhaal. Bij
de opening van de lift waren
er al ‘kleine schoonheidsfout-
jes’ en de benaming van de
etage is lachwekkend. Maar
bij het volgende verhaal
vraag ik me af; hoe betrouw-
baar is de lift? Van de week
wilde iemand met zijn scoot-
mobiel voor de tweede keer
met de stationslift van de
straatkant naar beneden (de
tunnel). De deur stond uitno-
digend open en ze reed naar
binnen. Tijdens het binnen-
rijden had ze wel een klein

hoogteverschil naar
beneden gemerkt
maar oké, dat kan,
niet waar? Wat ze 
ook probeerde, er
kwam geen beweging
in de lift. Prima, dan
maar naar achteren er
weer uit. Zogezegd,
zogedaan maar door
het niveauverschil was
het onmogelijk om op
eigen kracht uit de lift
te komen. Met een
druk op de gele nood-
bel is het de bedoeling
dat men de situatie
kan uitleggen. Mooi

niet, er werd op het nood-
signaal helemaal niet
gereageerd! Er staat ook
geen telefoonnummer van
het bedrijf of persoon die je
bij calamiteiten kunt bellen.
Goede raad is dan duur.
Gelukkig stond de deur 
nog open en de persoon had
een mobieltje bij haar.
Uiteindelijk heeft ze enkele
vrienden gebeld die haar snel
uit haar benarde situatie
haalde. Moraal van het ver-
haal; ga niet zonder je mobiel
de stationslift in want de reis
naar de tunnel kan heel lang
duren. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.

Christie. Alleen zijn het er nu
geen tien maar twaalf. Er
waren twaalf witte bankjes en
ze stonden op het Badhuis-
plein in het duingedeelte. Ze
werden door de toerist veel
gebruikt om de schoenen aan
te trekken, zand te verwijderen
uit schoenen of men zat op het
bankje te genieten van zijn
wandelende medemens.Echter,
bij het muziekspektakel van
Zandvoort 700 (2004) stonden
er acht bankjes in de weg. Ze
werden weggehaald om nooit
meer terug te keren. Bij het
afbreken van het tijdelijke
Casino werd er nog eens één
bankje in puin gereden en het
betekent, als u hebt meege-
teld, dat er nog maar drie
bankjes over zijn. Met Pasen
wordt het geen eieren maar
bankjes zoeken op het
Badhuisplein.

En de winnaar is?

De SP had tijdens de verkie-
zingsstrijd vele actie’s. Een
ervan was “hoeveel zetels
denkt u dat de SP Zandvoort
op 7 maart zal behalen”. Bij het
goede antwoord werd er onder
de gelukkigen een boodschap-
penmand verloot. Op 7 maart
tijdens de nacht van de win-
naars en verliezers werd er in
café Koper door Ingrid de
Leeuw de trekking verricht
onder inzenders die 1 zetel
voorspeld hadden. Onder 
grote hilariteit werd de naam
van wethouder Kooiman
getrokken. Hij is de gelukkige
winnaar van de boodschap-
penmand. Of wethouder

Met ingang van heden kan op
vertoon van een ZandvoortPas
gratis het Zandvoorts Museum
bezocht worden. In het muse-
um is veel te zien over het
verleden van Zandvoort. Het
museum huisvest een oud-
heidkundige afdeling, waar de
Zandvoortse historie wordt
tentoongesteld. Stijlkamers,
visserij-attributen, scheeps-

modellen, schilderijen, foto’s,
modellen van oude gebouwen
en videopresentaties verbeel-
den de overgang van vissers-
plaats naar badplaats voor een
groot publiek.

Openingstijden:
woensdag t/m zondag 13.00
tot 17.00 uur. Het museum is
rolstoel toegankelijk.

Zandvoorts Museum nu ook
voor ZandvoortPas houders

Onlangs is commotie ontstaan na de plaatsing van een aantal
antennes op de kerktoren van de Agathakerk. Omwonenden
en ouders van kinderen van de Mariaschool zijn bang voor de
straling. Het college heeft antwoord gegeven op een brief die
door één van de ongeruste omwonenden is geschreven en waar-
in zei vraagt om opheldering.

Volgens het college zijn de
zendmasten voor UMTS en DCS
(bepaalde waarden voor mobie-
le telefonie) die korter zijn dan
vijf meter, vergunningvrij. Er
hoeft derhalve ten aanzien van
het bestemmingsplan geen
vrijstelling te worden gegeven
om de masten te plaatsen.Wel
moeten de operators (aanbie-
ders van mobiele telefonie) zich
houden aan de afspraken die
zijn vastgelegd in het in juni
2002 gesloten convenant tus-
sen het Rijk, de Vereniging van
Nederlands Gemeenten (VNG)
en de operators. Een van de
afspraken is dat de operators
ieder jaar een ‘plaatsingsplan’
bij de gemeente inleveren met
daarin opgenomen alle bestaan-
de en de voor dat jaar nieuw te
bouwen antenne-installaties.
In Zandvoort zijn op verschillen-
de locaties vergunningvrije
antenne-installaties geplaatst.
Op de locaties Bodaan (op 19
meter hoogte) en Strandhotel
Seinpostweg (op 28 meter hoog-
te) bevinden zich naast de GSM
antennes, ook UMTS antennes.

De mast die geplaatst is bij het
politiebureau op de Hogeweg,
is een C2000-mast. C2000-
masten zijn bedoeld voor het
digitale communicatieverkeer
van de hulpdiensten, zoals
politie en brandweer, en zijn
daardoor niet meer, via scan-
ners, af te luisteren of te beïn-
vloeden. Deze masten zijn ook
vergunningvrij.

Uit wetenschappelijk onder-
zoek is gebleken, dat de 
effecten van GSM antenne-
installaties niet schadelijk 
zijn voor de gezondheid zo-
lang men zich niet in de 
horizontale bundel van de stra-
ling op minder dan 3 meter
bevindt of op minder dan 
0,5 meter achter, boven of
onder een GSM antenne-
installatie. Het Rijk hanteert
deze veiligheidsnorm (op basis
van onderzoek en advies van
de Gezondheidsraad) en heeft
de gemeenten verzocht het-
zelfde te doen. De in Zandvoort
geplaatste antenne-installa-
ties voldoen aan dit veilig-
heidscriterium.

Op dit moment wordt in
Zwitserland onderzocht of 
de straling die vooral UMTS
masten afgeven, schadelijk is
voor de mensen. Op dit
moment heerst er enige 
verwarring omdat uit een
onderzoek van TNO is geble-
ken dat er een statistische 
relatie bestaat tussen het
zich goed voelen van mensen
en de elektromagnetische 
velden die lijken op die van
UMTS antennes. Of dit ook
schadelijk is voor de gezond-
heid is hiermee echter abso-
luut niet aangetoond.

De aan de kerktoren hangen-
de masten zijn dus volkomen
legaal en hoeven in principe
niet te worden verwijderd.

Antennes korter dan 5 meter
zijn vergunning vrij
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 LEEUWERIKENSTRAAT 16/4 ZANDVOORT

•  3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon
op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

•  Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken, 
bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer

•  Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 84 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 2 kamer appartement
(vh. 3 kamers) met zonnig balkon en zeezicht

•  Lichte ruime woonkamer met haard en balkon
•  Berging in de onderbouw
•  Het complex beschikt over een lift
•  V.v dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 3 kamer appartement
(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

•  Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift
•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers

aan de achterzijde en een nette badkamer
•  V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen, fraai verbouwd
3 kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)

•  Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard
•  Licht afgewerkt, om zo te betrekken!
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Evt. garage te koop ad. € 29.500,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 269.000,-

 PASSAGE 7 ZANDVOORT

•  Winkelruimte op levendig locatie nabij station,
boulevard en strand gelegen

•  Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m2

•  Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m2

•  C.v. gas  
•  Geen buitenruimte 
•  Op korte termijn te aanvaarden

 Huurprijs € 1.500,-- per maand (excl.)

 TOLWEG 4-A ROOD  ZANDVOORT

•  In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning 
met royale garage/loods op de begane grond

•  Woonkamer, keuken met deur naar balkon,
1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

•  De woning dient geheel gerenoveerd te worden
•  Gaskachel verwarming
•  Woonoppervlakte ca 45 m2 (excl. loods)

Vraagprijs: € 129.000,-

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

Wat kan uw woning opbrengen
op de huidige markt ?

Hoe gaat de verkoop
van een woning in z’n werk ?

Op deze en andere vragen geven wij u graag antwoord.
Bel ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak !

VERKOOPADVIES

CVL_Adv_ZC0611.indd   1 14-03-2006   10:18:12
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Als eeneiige tweeling hebben
ze echter nog wél een duide-
lijke overeenkomst. Beiden 
zijn ze “besmet met het work
aholic virus” en zijn ze niet te
stuiten in hun activiteiten voor
het ondernemerschap. Beiden
hebben een viskar, Arlan heeft
er zelfs twee; één op de boule-
vard en een viskar op het
strand. Hij is franchise onder-
nemer van Kroon Vis. Patrick
beheert samen met zijn echt-
genote de alleraardigste viskar
‘De Zeemeermin’ op de Noord-
boulevard. Hij is vooral bekend
bij veel Zandvoorters die hier
regelmatig een harinkje komen
eten.Toeristen lopen vanaf het
Center Parcs ook dagelijks
langs bij ‘De Zeemeermin’ voor
vers gebakken kibbeling of een
heerlijke zalmsalade, zodat de
loop er goed in zit.“Ik ben ook
de enige viskraam in Zandvoort
waar je ‘vuile haring’ kunt
kopen”, aldus Patrick. Op mijn
verwonderde blik legt hij 
uit, dat deze term geldt voor
haring die niet is schoon
gemaakt. “Veel Zandvoorters
willen het zelf doen.Waarom?
Omdat ze het leuk vinden 
of om nog versere vis op 
hun bord te krijgen. Vuile
haring is ook goedkoper, per 
12 stuks betaal je € 8.50”. Wie
regelmatig bij ‘De Zeemeermin’
haring koopt is goed af met
een strippenkaart die Patrick

“Maar,” zegt Arlan stellig,“ als
je met plezier werkt word je
niet moe. In februari 2006
hebben we een week lang met
zijn zessen (ook de echtge-
notes en parttimers hielpen
mee) een catering verzorgd
voor een Duits bedrijf in de
Jaarbeurshallen te Utrecht.
Met de eerste dag een uit-
gebreid ontbijtbuffet en de
overige dagen met belegde
broodjes, haring, Duitse brat-
wurst, koffie, bier en frisdran-
ken. Het Duitse bedrijf had 
een complete keukeninstal-
latie neergezet waar we
gebruik van konden maken,
wij moesten de ingrediënten 
verzorgen én alles klaar maken.
Dat waren lange dagen; om 
7 uur waren we in Utrecht
paraat en een uur of tien
waren we weer thuis. Voordat
je die dag alles weer op orde
had (in en uitladen, schoon
maken, opruimen) was het zo
maar half twaalf voordat je 
na een douche in je bed lag”,
grinniken Patrick en Arlan. Ze
hebben goede herinneringen
aan die week.

Naast zijn werk aan de viskar
is Arlan druk doende (alsof hij
tijd over heeft) om een zeep-
kisten race te organiseren in
de Haltestraat, voor de jeugd
van 4 t/m 18 jaar en ouder.
Sponsors zijn er al, de flyers zijn
uitgedeeld op de scholen. Hij
doet het omdat hij het leuk
vindt en men niet altijd moet
zeuren dat er niets te doen is
in het dorp.“Je moet ook actie
ondernemen”, is zijn mening.
Zondag 16 juli organiseert hij
ook nog een wielerronde en
solexrace in het dorp, over
ondernemerschap gesproken!!
Informatie hierover stond 
vorige week al in de krant en 
is tevens te vinden op www.
zeepkistenracezandvoort.nl
“Kom maar eens langs”, zegt
Patrick enthousiast. Dat doe ik
zeker met de belofte om voor
hem een jonge, enthousiaste
medewerker te zoeken met
200% inzet.

Tel. 06-513 53 653.
De Zeemeermin,
Noordboulevard ter hoogte
van Center Parcs Zandvoort.

Nog nooit heb ik een tweeling gezien die zo weinig op
elkaar lijkt.“Het is wel eens anders geweest”, vertellen
Patrick en Arlan Berg.“Tot ons 13e jaar hadden we een
ketting met onze naam erop nodig om ons uit elkaar
te houden”. Nu Patrick echter een bril draagt en Arlan
(volgens zijn broer) wat in omvang is toegenomen, is
het verschil tussen beiden duidelijk merkbaar.

Door Lienke Brugman

heeft ingevoerd. De kaart is
voor € 15,- te koop, goed voor
10 haringen die dan €1,50 
per stuk kosten in plaats van
€1,75. In het najaar geeft
Patrick voor de klanten met
een strippenkaart een heuse
haringproeverij zodat men zelf
kan kiezen welke haring de rest
van het jaar de voorkeur heeft
gekregen.“In 2005 hebben we
de proeverij in een strandtent
gehouden, heel succesvol”,
glundert de jonge ondernemer.

Het organisatietalent van
Patrick en Arlan is gigantisch
te noemen. Naast hun drukke
werkzaamheden aan de viskar,
waarbij elk zijn eigen bedrijfje
runt, zijn beiden ‘s winters ook
actief in de catering en op pad
met hun haringbakfiets.“In de
zomer is daar geen tijd voor,
want dan werken we continue
7 dagen per week (van april
t/m oktober). In de winter is
het wat rustiger en ben ik
woensdags vrij, maar die dag
is gereserveerd voor mijn
vrouw en onze twee zoontjes.
Tussendoor is er dan wat
meer tijd voor het maken van
visschotels voor feesten en
partijen.We merken helemaal
tijdens de kerstdagen en oude-
jaarsdag dat de verkoop van
opgemaakte visschotels enorm
is toegenomen. Hard werken
dus voor de twee broers.

Van prettig werk 
word je niet moe!

Verkiezingen in Zandvoort

Patrick en Arlan Berg

Politieke Column

De stemmen zijn geteld, het
oordeel van de kiezers is geveld.
Een opvallende uitslag valt
Zandvoort ten deel, partijen
die grote inzet hebben getoond,
worden door de kiezer niet
beloond. Geen initiatief tonen
en schoppen naar het college
wordt wel beloond.

Opvallend hoog is het aantal
uitgebrachte stemmen op de
VVD, en op de heer Michaël
van Praag in het bijzonder,
waarmee ik de VVD van harte
feliciteer. Een directe oproep
aan de bewoners van Bentveld,
omdat de heer van Praag hun
belangen het beste zou kun-
nen behartigen bij een even-
tuele samenvoeging met de
gemeente Bloemendaal, wat
helemaal niet op stapel staat,
zal daar zeker toe hebben 
bijgedragen.

Op het laatste moment zijn
er, door bewoners(verenigin-
gen) van de Midden Boulevard
advertenties geplaatst, die op-
riepen om vooral op de VVD en
het OPZ te stemmen en niet op
het GBZ, CDA en SP. De rede-
nen hiervoor zijn duidelijk,
GBZ, CDA, en SP staan achter
het plan MB,VVD en OPZ niet!

Deze twee partijen, hebben
immers beloofd dat, wanneer
zij het voor het zeggen krijgen,
zij het raadsbesluit MB terug
zullen draaien.Weg gemeen-
schapsgeld, geloofwaardig-
heid en alle kansen op subsi-
dies van hogere overheden.

Het bestuur van de vereniging
Bewoners Belangen Kostver-
loren heeft gemeend zich ook
met de verkiezingen te moe-
ten bemoeien, door het rond-
brengen van een aantal strooi-
folders waarin GBZ zwart
werd gemaakt. In deze oproep
om vooral niet op GBZ te
stemmen, werd ondermeer
gesteld dat GBZ veel inwoners
heel veel ellende heeft aange-
daan. Welke ellende werd
gemakshalve niet vermeld.
GBZ kán nooit alléén aanspra-
kelijk zijn voor genomen
raadsbesluiten, immers een
besluit moet met meerder-

heid van stemmen genomen
worden, dus minimaal 9 stem-
men! Men zou er zelfs een
compliment uit kunnen halen,
blijkbaar is GBZ in staat ge-
weest om met vier stemmen
besluiten te kunnen nemen.

Een van de leden van de BBK,
de heer R. Zuurendonk, heeft
al eerder folders rondgebracht
met een oproep om, in grote
getale, te verschijnen op een
bewonersavond, met aantij-
gingen richting het gemeente-
bestuur i.v.m. de herinrichting
LDC. Ook het rondbrengen van
folders op de Zandvoorstelaan
waarin ik persoonlijk en zakelijk
werd beschadigd is voor de heer
Zuurendonk geen probleem.

Het frustreren van de uitslag
van de gemeenteraadsver-
kiezingen is door deze groep
vuilspuiters gelukt. Laat u zich
alstublieft niet meer verleiden
tot het geloven van de, naar
mijn mening, onzin die ver-
spreidt wordt door een groe-
pering die zich BBK noemt,
daarmee kan in de toekomst
een hoop ellende voorkomen
worden.

Ik ben de kiezers die het ver-
trouwen in ons hebben uitge-
sproken dankbaar dat zij zich
niet hebben laten beïnvloe-
den door al deze negatieve
geluiden. Ik betreur het dat
anderen zich wellicht om de
tuin hebben laten leiden door
eerder genoemde bewoners-
verenigingen, daarmee is een
echte Zandvoorste politieke
partij beperkter in haar
invloed geworden.

GBZ zal, ondanks dat er ons
nu nog maar één zetel rest,
doorgaan op de ingeslagen
weg.
Eerlijkheid, openheid en poli-
tiek bedrijven zonder mensen
te beschadigen, is en blijft ons
motto. GBZ is en blijft recht
door zee!

Astrid van der Veld, (ex) raads-
lid GBZ

(volledige tekst op www.zand-
voort.nl)
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Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl 

Tel.: 06-20 31 67 66
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS      INVULBON

ZANDKORRELS

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

Garages te huur 
aan de 

Trompstraat en 
Van Galenstraat,

€ 105,00 
per maand.

Makelaar o.g.
H.W. Coster,

tel:
0294-412942.

Aangeboden: Amsterdam
Slotermeer, laagbouw,
mooie 2-kamerwoning
met box. Eigen opgang,
wenteltrap naar zolder.

Huur: € 175,00 p.m.
Gevraagd: woning in

Zandvoort. Mag ook een
seniorenwoning zijn.Tel.

020-6149567

Nieuw in Zandvoort:
Onderhoudsbedrijf

Rohde.
Voor elke klus,
groot of klein,

voor particulieren en
bedrijven.

Tel. 023-5403144 of 
06-38782747 

(i.b.v. KvK nummer)

Te huur:
70m2 winkelruimte +
opslag, Grote Krocht

bij AH. Contract loopt
tot 15-2-07 en kan 
verlengd worden.

Voor info: 06-23677595.

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

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

Het Nederlandse + Rode Kruis,
afd. Zandvoort

Het bestuur van de afdeling Zandvoort 
nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 

alg. ledenvergadering, die gehouden zal worden 
op zaterdag 25 maart 2006 om 17.00 uur in het 

Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14 te Zandvoort.

Agenda: 
• Opening • Notulen jaar-/ledenvergadering 10-09-2005*

• Ingekomen stukken / Mededelingen 
• Bestuursverkiezing • Districtsaangelegenheden 

• Begroting • Rondvraag en sluiting

* De desbetreffende stukken liggen vanaf 
16 maart 2006 in het Rode Kruisgebouw ter inzage.

Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Haal het
voorjaar
in huis!

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

Te huur gevraagd
in Zandvoort:

3-kamerappartement
(met lift of 

benedenwoning).
Reacties:

06-51918676

Aktie:
Voor 15 april uw racket laten

bespannen voor € 17,50
incl. Prince Tournament snaar.
Adres: Diaconiehuisstraat 7

Tel. 06 480 621 32 of
023 - 888 0293
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School
De Mariaschool in Zandvoort
was de basisschool van Robert
waar hij Thomas heeft leren ken-
nen. Ze hebben veel gemeen,
onder andere zijn ze alle twee
geen spontane praters en het is
moeilijk om het een en ander
van ze boven tafel te krijgen. Qua
schoolkeuze zijn de vrienden uit
elkaar gegaan.Thomas is naar het
Sancta gegaan en Robert fietst
elke dag met een ander groepje
jongens naar de Kennemer Lyceum
in Overveen. Robert zit in de 2e
klas van het gymnasium en vindt
Frans een moeilijk vak. Dat komt
volgens hem door de docente
die de stof niet zo gemakkelijk
uitlegt. Daar en tegen heeft hij
geen problemen met de andere
vakken. Robert heeft nog geen

flauw idee wat hij straks na zijn
studie gaat doen. Eerst maar het
gymnasium af maken. Hoewel,
zegt Robert aarzelend, natuur-
kunde en proefjes doen met een
microscoop dat lijkt me wel wat.
Maar een echte beroepskeuze?
Daar moet hij nog een nachtje
over slapen.

Interesse
Ook Robert is een echte padvin-
der en zit op de scouting St.Willi-
brordus. In 2004 is de scouting-
groep naar Camp Downe in
Engeland geweest. Het was er
erg gezellig en hij heeft onder
meer kennis gemaakt met pad-
vinders uit verschillende landen.
Na zes jaar judo is Robert, sinds

kort, overgegaan naar karate.
Samen met zijn broer en een
vriend gaan ze een keer per week
daar naar toe. Tenslotte speelt
Robert piano en sinds een jaar
krijgt hij pianoles in Haarlem. Hij
vindt muziek spelen erg leuk en
zijn broer speelt sinds kort gitaar.
Tijdens zijn pianolessen speelt
hij veelal klassiek maar daar gaat
zijn voorkeur niet naar uit en bij
nader inzien heeft Robert nog
niet echt een muziekvoorkeur.

Zandvoort
Robert is een tevreden mens en
mist in Zandvoort niet zoveel.Er is
volgens hem genoeg te doen in
het dorp. Hij is samen met
Thomas een paar keer naar de
disco van AKZA geweest maar

dat trekt hem nu niet zo. Hij mist
zelfs geen speelterrein in de zijn
woonbuurt. Samen met zijn
broers en vrienden voetbalt hij
in de tuin want, zoals Robert
zegt, die is groot zat. Heerlijk om
zo tevreden te zijn als Robert.
Zelfs zijn foto is meteen prima.
Ik hoop dat ik over een paar jaar
nog eens een interview heb met
Robert. Dan vertelt hij vast veel
meer over zijn belevenissen en
zijn toekomstplannen. Nu is het
allemaal best eng, maar troost
je Robert je bent niet de enige
die het eng vindt ( er zijn zelfs
jongeren die helemaal niet dur-
ven). Bedankt voor je interview,
we zien elkaar vast nog wel eens
ergens. Het gaat je goed.

Door Nel Kerkman

“Ik word van engelse drop misselijk”

Er waren met de krokusvakantie veel jongeren niet te bereiken en
dat betekende voor mij veel bellen en goed zoeken naar jongeren
die zich in Zandvoort vermaken, zoals vorige week Ilja en Danitsja.
Gelukkig waren zij niet de enige die hier waren gebleven. Via zijn
vriend Thomas van Staveren kwam ik terecht bij Robert Kramer,
geen familie van Jerry Kramer. Robert is geboren op 22 april 1992
en is op een na de oudste van zijn drie broers. Hij woont in het groe-
ne hart van Zandvoort en voelt zich daar happy.

J O N G  I N  
Z A N D V O O R T

De Kinderhoek
De zebra in pyjama

“Zeg pap”, zegt kleine Hansje en blijft in Artis staan.
“Die zebra is vanmorgen vast erg laat opgestaan”

“Nee hoor”, zegt pappa lachend,“dat is toch echt niet waar.
‘t Pyjamajasje draagt hij beslist het hele jaar”.

“Dat vind ik naar”, zegt Hansje. “Zal ik even aan hem vragen
of hij voor een enkel keertje mijn ruitjesjas wil dragen?”

Lienke.

Voorkomen van overgewicht heeft een hoge prioriteit bij de
GGD Kennemerland. Jeugdartsen en sociaal verpleegkundigen
onderzoeken ruim 85% van de kinderen in de groepen 2, 5 en 7
van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs.
Tijdens deze onderzoeken is het gewicht een belangrijk onder-
werp. De GGD is sinds kort gestart met een regionaal project
om overgewicht aan te pakken.

Uit landelijk onderzoek is geble-
ken dat 14% van de jongens en
17% van de meisjes te dik zijn.
Ook een onderzoek van onze
regionale GGD laat ongeveer
dezelfde cijfers zien. Vooral kin-
deren van allochtonen (met
name kinderen van Turkse
afkomst), lager opgeleiden en
kinderen uit één-oudergezinnen,
hebben vaker met overgewicht
te maken dan die uit andere
groepen van de bevolking.

De GGD heeft de cursus Fit,
Food & Fun voor kinderen van
8-12 jaar met overgewicht en
hun ouders ontwikkeld. Deze
cursus heeft vorig jaar 2 keer
gedraaid. Ook voor 2006 staat
de cursus op het programma.
Een soortgelijke cursus is voor
oudere kinderen in de maak.
Kleuters tot 8 jaar met over-
gewicht leren meer te bewe-
gen door de pilot cursus:
Kangoeroe.

De GGD werkt dan ook nauw
samen met de Jeugdgezond-
heidszorg (JGZ), de Voedings-
voorlichting en Dieetadvisering
van de Thuiszorg, Sportservice
Noord-Holland en de lokale
sportloketten. Eén van de taken
van de JGZ is het begeleiden
van gezondheid, groei en ont-
wikkeling van het kind via de
consultatiebureaus. De preven-
tieve gezondheidsonderzoeken
zijn bedoeld om ziekten en 
problemen op latere leeftijd 
te voorkomen. Nu wordt er dus
ook gekeken naar het gewicht
van de jeugd in verhouding 
tot hun lengte en kan er in 
een vroeg staduim worden
ingegrepen.
Bron: www.zandvoort.nl

GGD pakt overgewicht jeugd aan

Folklorevereniging De Wurf brengt komende zaterdag en de
zaterdag daarna het door Jan Steen geschreven toneelstuk
‘Kinderen der zee’op de planken. Uiteraard zal De Krocht de plaats
der handelingen zijn en is er na afloop het bekende ‘bal na’.

Het toneelstuk speelt zich af rond
1890 als er armoede is in
Zandvoort. De Wurf wil in eerste
instantie in hun toneelstukken
laten zien hoe de klederdrachtvan
die tijd was. Nu hebben ze zelfs
attributen waarmee ze kunnen
laten zien hoe de inrichting van
een doorsnee huis toentertijd was.

Jacobus van Looy,een kunstschil-
der uit Haarlem, komt naar
Zandvoort om datgene vast te
leggen op het doek,wat volgens
hem op den duur zal worden
afgebroken. Hij wordt in eerste

instantie niet door de stugge
Zandvoorters geaccepteerd.Toch
ontstaat er op een gegeven ogen-
blik een band met een jonge
Zandvoortse en wordt de schilder
uiteindelijk in de Zandvoortse
gemeenschap opgenomen.

Van Looy heeft echt bestaan
maar niet zeker is of hij inder-
daad de Zandvoortse gebouwen
voor het nageslacht heeft vast-
gelegd omdat het Zandvoortse
college geen interesse had om
schilderijen met als onderwerp
Zandvoort, aan te schaffen.

De fantasie van Steen zorgt
ervoor dat er een komisch
toneelstuk ontstond met als
klapstuk een tentoonstelling 
in de boerderij aan de Kleine
Krocht waar Van Looy woonde,
die wordt afgesloten met een
groot feest.

De voorstellingen van De Wurf
in De Krocht beginnen om 20.00
uur,zaal open 19.15 uur.De kaar-
ten kosten €7 per stuk en zijn in
de voorverkoop te verkrijgen bij
Ans Veldwisch, tel: 023-5716487
en Mieke Hollander, tel: 023-
5717225.Tevens bestaat de moge-
lijkheid om kaarten, indien nog
voorradig,voor aanvang van het
programma te kopen bij de
ingang van de zaal.

De Wurf brengt: ‘Kinderen der zee’

9

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

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Eurobreakdown
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)
23.00 Eb & Vloed

Dinsdag
18.00 Countrytrack
20.00 Zandvoort op Zaterdag (H)

of gemeenteraadvergadering 
23.00 Eb & Vloed

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag
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
12.00 EMM Magazine
(laatste zaterdag v/d maand)
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 The Groove Empire
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10

Wie Stand-Up Comedy van
cafés en rokerige zaaltjes
naar een avondvullend
theaterprogramma wil
tillen, moet van goede
huize komen.Een kwartier
grappen maken en het
publiek inpakken is van
een geheel andere orde
dan publiek anderhalf
uur in een theaterzaal bij
de les houden. Martijn
Oosterhuis heeft er geen
enkel probleem mee.

“Van huis uit” heet het
tweede programma van
Martijn Oosterhuis.
Zowel persoonlijke als
actuele verhalen en anek-
dotes volgen elkaar in hoog
tempo op. Opvoeding,
achtergrond, volwassen
worden en alles wat daar-
bij komt kijken, wordt
door Oosterhuis beschre-
ven. Geen adempauzes,

naadloze overgangen,
geen gekunstelde verha-
len om naar een grap toe
te werken. Gewoon uit de
startblokken vliegen en
er op los scoren. Dit doet
Martijn Oosterhuis in
Zandvoort.
Aanvang voorstelling:
20.15 uur,
toegang € 12,00.
Kaarten zijn te verkrijgen
aan de balie van Circus
Zandvoort,
tel. 023-571 86 86.

Zondag 19 maart:
Martijn Oosterhuis 
in theaterzaal van 
Circus Zandvoort

nen voor Sonya, maar
vooral voor haar vader.

(Bron: RCV)

pardon door de eigenaar,
de baas van Ben, afge-
schreven. Het is tekenend
voor de carrière van Ben
dat hij het afgedankte
paard als goedmakertje
meekrijgt. Cale ziet het
niet zo somber in als haar
vader en zet alles op alles
om Sonya een tweede
kans te geven.Want haar
doel staat vast:hun paard
zal niet alleen meedoen
aan de Breeders’ Cup
Classic, maar ook win-
nen! Dat zou niet alleen
een overwinning beteke-

cesvolle renpaardenfok-
ker. Maar nu moet hij als
trainer veel geld verdie-
nen voor zijn onsympa-
thieke baas Palmer (David
Morse).Toch is zijn doch-
tertje Cale (Dakota Fan-
ning) gek op haar vader én
op de paarden. Ze smeekt
hem dagelijks mee te
mogen naar de renbaan.
Maar op de dag dat ze
eindelijk mee mag, ziet ze
hoe het jonge paard Sonya
valt en haar been breekt.
Ben krijgt zijn ontslag en
het paard wordt zonder

Dreamer
Gebaseerd op een

waargebeurd verhaal

Dreamer is een spannen-
de en ontroerende fami-
liefilm over pech, hoop,
paarden en het jonge
meisje Cale. Haar droom
is een afgedankt paard
weer op de renbaan te
krijgen met haar vader
als trotse trainer. DREA-
MER is geïnspireerd op
een waargebeurd ver-
haal. Ben Crane (Kurt
Russell) was ooit een suc-

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl
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Niet in paniek raken bij het
vinden van dode vogels

Allereerst de vraag:
wat is vogelgriep?
Vogelgriep (aviaire influenza)
wordt veroorzaakt door een
virus dat verwant is aan het
menselijke griepvirus. Vogel-
griep is vooral zeer besmet-
telijk voor kippen en kalkoenen.
De ziekte verloopt bij deze 
dieren heel snel en heeft
duidelijke ziekteverschijnselen.
De ziekte verspreidt zich via 
de lucht en via vogelmest.
Via voedsel kan het virus in
principe niet worden over-
gedragen.

Besmettingen
In een aantal werelddelen,
waaronder Europa, waart
momenteel het zogenaamde
H5N1-virus onder pluimvee
rond. In Vietnam, Cambodja,
Thailand, Turkije en Irak zijn
mensen ernstig ziek geworden
van het virus en een aantal is
als gevolg daarvan overleden.
Zij zijn waarschijnlijk besmet
geraakt na intensief contact
met zieke of dode vogels.

Maatregelen
Er bestaat een theoretische
mogelijkheid dat het virus ver-
andert naar een virus dat van
mens op mens overdraagbaar
is. Dat zou gevolgen kunnen
hebben voor de volksgezond-
heid in verschillende landen.

De Europese Commissie heeft
maatregelen getroffen om de
kans op versleping van het
virus naar en binnen Europa zo
klein mogelijk te maken. Deze
maatregelen betreffen een
Europees importverbod van
levend pluimvee, pluimvee-
vlees, -producten, broedeieren,
consumptie-eieren en siervo-
gels uit de betrokken landen.
De incubatietijd bedraagt
ongeveer tien dagen.

Nog niet zo lang geleden
waren onderzoekers er van
overtuigd dat vogelgriep niet

De vogelgriep grijpt om ons heen. Het is niet meer de vraag of
er in Nederland vogelgriep gaat uitbreken, het is alleen nog
maar de vraag wanneer. Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal richt-
lijnen opgesteld waar men zich, voorzichtigheidshalve, aan dient
te houden. Omdat Zandvoort te midden van natuurgebieden
ligt en er diverse trekroutes langs onze kust liggen, hebben wij
voor u een aantal zaken op een rijtje gezet.

besmettelijk was voor de
mens. Niets was echter min-
der waar en tegenwoordig
sterven er steeds meer men-
sen, of worden zij ernstig ziek,
van de door de vogelgriep 
ontstane virusvariant H5N1.
Om nu besmetting tegen 
te gaan, heeft het Ministerie
van LNV richtlijnen opgesteld
voor zowel de beroepssector
als de ‘hobbyboer’. Ook voor
personen die niet zoveel met
vogels omgaan, bijvoorbeeld
wandelaars op het strand of 
in de duinen, zijn er aanbeve-
lingen en richtlijnen.

Wat moet ik doen als ik
dode vogels vind?
Er is een onderscheid te maken
tussen verdachte en niet-ver-
dachte vogels. Als u een of
meer verdachte vogels vindt,
moet u dit doorgeven aan de
meldkamer van de Algemene
Inspectie Dienst (AID), num-
mer: 045-5466230.
Het LNV-loket is bereikbaar
voor vragen op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur via het gra-
tis nummer 0800-22 333 22.

Elke dode zwaan en elke dode
reiger is verdacht! Laat ze lig-
gen en raak ze niet aan!

Indien u in één van de natuur-
gebieden die rondom Zandvoort
liggen (of op het strand) dode
vogels aantreft die verdacht
zijn, kunt u ook bellen met het
Nationaal Park Kennemer-
duinen, tel: 023-5411123.
Daar zal men dan de boswach-
terij inschakelen om de dode
dieren te ruimen.

Het telefoonnummer van de
AID is alleen bedoeld voor par-
ticulieren die de vondst van
zieke of dode vogels willen
melden.

Voor algemene vragen over
symptomen kunt u terecht bij
het LNV-Loket.

WonenPlus zoekt groene vingers! 

Het voorjaar zit in de lucht en
in veel tuintjes is een hoop te
doen.Voor een aantal abonnees
van WonenPlus is het echter te
zwaar om de tuin bij te houden.
Een vrijwilliger met groene vin-
gers is voor hen een uitkomst.
De tuinvrijwilligers van Wonen-
Plus zijn niet langer dan 1 1/2
uur in een tuin actief en bepa-
len zelf het moment waarop zij
dit doen. De werkzaamheden
in de tuin omvatten licht snoei-
werk, het maaien van het gras,
wieden of planten. Naast een
gezellig kopje koffie kan de 
vrijwilliger rekenen op een

WonenPlus Zandvoort is op zoek naar mensen met groene 
vingers die het leuk vinden om ouderen en gehandicapten te
helpen met lichte tuinwerkzaamheden.

onkostenvergoeding en diverse
scholingsmogelijkheden bin-
nen een leuke organisatie.

WonenPlus betekent voor veel
ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten het verschil tus-
sen thuis blijven wonen in de
eigen omgeving, of verhuizen
naar een aangepaste woning
of verpleeghuis. Door een zeer
breed dienstenaanbod kunnen
abonnees precies die diensten
afnemen die zij nodig hebben
om zelfstandig te kunnen blijven
wonen.WonenPlus Zandvoort
is bereikbaar op maandag t/m

donderdagochtend.Tel. 5717220
of mail naar info@wonenplus-
zandvoort.nl

WonenPlus Zandvoort is onder-
deel van de stichting Pluspunt
en werkt binnen de organisatie
samen met de dienstverlening
van locatie centrum aan de
Willemstraat.

Op 8 april houdt WonenPlus
Zandvoort een voorjaarsactie.
Een aantal politici van lokale
partijen zullen WonenPlus
éénmalig bijstaan in het
voorjaarsklaar maken van 
een aantal tuinen. Doet u 
mee met deze actie? Dan kunt
u ervaren wat vrijwilligerswerk
bij WonenPlus inhoud.

Dinersoap bij NH Hoteles

Jazeker wel! Vanaf heden
bestaat de mogelijkheid om in
Zandvoortse NH Hoteles, tegen-
over de ingang van Circuit Park
Zandvoort, een ‘Big Soap Diner’
of ‘Big Trouble Schandaaldiner’
te boeken. Een vrijgezellen- of
bedrijfsfeest vol soap, gossip
en schandalen aan tafel!
Tijdens dit feest ga je dingen
doen en zeggen die normaal
gesproken écht niet kunnen.
Liegen, roddelen en je neus ste-
ken in andermans zaken?
Tijdens het Soap- of Schandaal-
diner mag het allemaal.
Sterker nog, het is juist de
bedoeling om jezelf op dit
feest eens lekker onbeschoft
en achterbaks te gedragen. En

Een bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest op een originele manier
invullen? Ga dáár maar eens aan staan! Met bowlen of karten
als bedrijfsuitje hebben we het eigenlijk wel gehad en gewoon
uit eten met een vrijgezellenfeest is zo, ‘gewoon’.“Kunnen we
voor dit bedrijfsuitje of vrijgezellenfeest niet eens iets anders
gaan doen?”, is de veelgestelde vraag.

dat jouw personage gemeen,
pervers of crimineel is, daar
kun jíj toch niks aan doen?

Niet voor elk bedrijfsuitje
of vrijgezellenfeest!
Máár: het Big Secret Soapdiner
en het Big Trouble Schandaal-
diner zijn niet geschikt voor elk
bedrijfsuitje of vrijgezellen-
feest. Om deze dinerspelshows
te kunnen waarderen moet
je namelijk mínímáál prettig 
gestoord zijn en ziekelijk
nieuwsgierig. Anders werkt het
niet. Maar dan kun je het
volgende personeelsuitje of
vrijgezellenfeestje altijd nog
gaan midgetgolfen. Of naar de
kaasboerderij. Ook leuk!

Gek genoeg voor een
Bigsecret bedrijfsuitje?
Maar de vraag is natuurlijk of
de collega’s hier wel gek genoeg
voor zijn, dus of Big Secret of
Big Trouble niet te gewaagd
zijn als invulling voor het bedrijfs-
uitje. Aan de andere kant: in
sommige bedrijven is de wer-
kelijkheid nog erger! En hoe zit
dat met een vrijgezellenfeest?
Big Secret maakt namelijk van
de meest brave vrijgezel nog
een sloerie of een leugenaar.
Helaas maar voor één avond,
maar toch.Zal dat niet tot gees-
telijke schade leiden bij de mei-
den die meegaan? Of wordt
het juist een openbaring? 

De dinershows worden
omringd door een drie gan-
genmenu op hoog niveau. U
kunt informatie krijgen bij NH
Hotels in Zandvoort en via de
website www.bigsecret.nl en
uh….laat u niet gek maken!

Shoppen bij vernieuwde Confet’ti 
Kledingzaken heeft Zandvoort
niet in overvloed. Voor de laat-
ste mode ga je meestal
naar Haarlem of Amster-
dam.Maar er is goed nieuws
voor de shoppers, de Zand-
voortse modezaak Confet’ti
(Haltestraat) is na elf jaar
gerestyled. Niet alleen het
pand zelf is opgeknapt met
nieuwe verlichting, nieuwe
vloeren en een laagje verf,
maar ook het aanbod is

uitgebreid. Confet’ti verkoopt
nu ook de populaire merken

Inwear, Mexx, XX By Mexx en
Jackpot. Het trendy en betaal-

bare merk Vero Moda
behoort natuurlijk nog
steeds tot het kleding-
aanbod van de modezaak.
Voor leuke accessoires,
zoals tasjes en sieraden,
hoef je deze winkel (en
Zandvoort) niet uit. Dus
dames, haal uw hart op,
ga eens shoppen in onze
eigen badplaats!
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16 maart t/m 22 maart
Ierse Runder Sucadelappen

kilo € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

Frans Zwaanstraat 84, 2042 CE Zandvoort, Tel 06 14324444

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
10 % korting op de à la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

KARAOKE!
Zaterdag 18-03

DOE OOK
MEE!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

De Albatros 5712524
Belli E. Ribelli 5712705
Bernard Coiffures 5715880
Bibi for Shoes 5714410
De Bierburcht 5712197
Café Bluys 5714876
Bloemen aan Zee 5720042
De Bode 5718845
Boudoir 5732900
Bruna Balkenende 5716033
Chin Chin 5714095
Circuit Park Zandvoort 5740740
Confet’ti B.V. 5715473
Van Dam Magasin 5714009
Hotel Danzee 5712252
Dobey 5719345
Dubrovnik 5715110
Fancy Place 5714593
Foto Menno Gorter 5730600
Geerling Autoservice 5712240
Greeven Makelaardij 5739234
Heather 5732650
De Heeren 5734001
Heintje Dekbed 020-6838883
Holland Casino 5740524
Chin. Rest. Hong Kong 5717897
Slagerij Horneman 5719067
IJzerhandel Zantvoort 5712418
Koene Cleaning Service 06 1432444
K.V.S.A. Reisburo 5732694
Kwekerij P. van Kleeff 5717093
De Lachende Zeerover 5738740

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Laurel & Hardy 5737046
Lederpaleis 5733070
t Lokaal 5718995
Lucas Schildersbedrijf 06-11140359
Mecca snoepgoed 5712523
Mimo Pizzeria 5714463
Mollie & Co 5718949
NG New man Casual 5715810
North Sea Piercing 5733325
Ed Onel Home Decoration 5739005
Snackbar de Oude Halt 5716527
OVM Fotografie 06-41328762
Plaids and Pillows 5715084
Snackbar het Plein 5732625
Radio Stiphout 5732649
Sack Time 5712717
Sea Optiek 5712174
Slinger Optiek 5714395
Spolders B.V. 5712630
Take Five aan Zee 5716119
Trattoria Vacirca 06-14448720
Versteege’s IJzerhandel 5712554
Videotheek Videoland 5712070
Slagerij Vreeburg 5712451
Waves Beach & Health 5713255
Williams Pub 5716816
Zandvoort Optiek 5712466
Zaras Café Rest. 5716631
Zandvoorts Museum 5740280
Zeemeermin Viskar 06-51353653
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Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13Kijk voor meer ZandvoortPas aanbiedingen op pagina 14!

Zandvoorts  
Museum

Altijd wat te zien!
ALLE 

ZONNEBRILLEN
OP STERKTE

MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

ashouders de aanbiedingen van deze week
Zie ook de volgende pagina

Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00 
op de aanschaf van een jaarkaart.

Met deze jaarkaart kunt 
u alle evenementen 

bezoeken die in 2006 
op het circuit plaatsvinden. 

In plaats van € 115,00 
betaalt u slechts € 95,00 

www.circuit-zandvoort.nl  
info@circuit-zandvoort.nl 
tel.nr. 023 5740740

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Deze week:

5 zakken tuinaarde +
1 zak tuinturf +

1 zak compost of potgrond
voor € 10,00!
(Zelf meenemen)

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

GRATIS TOEGANG!
op vertoon van de ZandvoortPas

Ook in het weekeinde

ZC W11 C.xpr  15-03-2006  09:50  Pagina 13

        



dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Maand maart 
op vertoon 
van de pas 

2e drankje gratis.

Raadhuisplein 1     
(boven) Tel: 5712197

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende 
prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

In de maanden maart en april
voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen 
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Glas en kristal 10% korting!
Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather
Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 16 t/m 30 maart:
10% korting op de nieuwe
voorjaarscollectie van Inwear!

Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73

Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

Boudoir
Personal Styling

20% korting op de 
1e behandeling definitief ontharen

Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl
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Zo, het zit er weer op. Geen
gedreven Jerry Kramer meer
langs de deuren met VVD
post. Geen met posters vol
hangend dorp meer (som-
migen waren echt TE groot).
7 maart is achter de rug,
Zandvoort heeft gekozen en
daar moeten we het mee
doen. Wat een drukte in De
Krocht op de avond van 
de uitslag. Gespannen en
opgewonden gezichten,
opgedirkte en strak in het
pak zittende lijsttrekkers… 
De uitslag kwam tevoorschijn
op een groot scherm en ik
denk dat iedereen inmiddels
wel weet hoe die was.
Al snel ontstond er groepjes
in De Krocht. Vrolijke groep-
jes, verraste groepjes, teleur-
gestelde groepjes. Vooral
GBZ (Gemeente Belangen
Zandvoort) hadden een
groot verlies te verwerken.
Ik sprak even met een van de
jongsten van de lijst GBZ.
Hij vertelde mij niet blij te
zijn met de uitslag, en niet
alleen omdat zijn eigen par-
tij zo’n dieptepunt had
bereikt. “Moet je kijken wie
er bovenaan staan. Dit zijn
nou niet echt partijen die de
belangen van jongeren ergens
voorop hebben staan”.“Niet
zo negatief jongen”, zei ik
hem, want ik denk er iets
anders over. Met ons zijn er
vele anderen die niet blij zijn
met bepaalde personen die
zo gigantisch veel stemmen
hebben gehad. Maar die
bepaalde personen weten
dondersgoed dat ze geen
fouten (meer) mogen maken
nu ze zo hoog op de troon
zitten. Want wie hoog zit is
kwetsbaar.Een kleine fout kan
al fataal zijn. Daar proostten
we dan ook op en babbelden
nog even door over de woe-
lige periode die nu achter de
rug is. Ik ben in ieder geval
blij dat iedereen vanaf nu
weer menselijk tegen elkaar
kan doen. Geen zwartma-
kende praatjes meer om 
zo lekker veel stemmen te
winnen.
Laten we goed van start
gaan, toch?

Mai

andWhat’s new what’s hot!?

maal te vinden en te koop
op deze spannende en
leuke site. Ben je een fashi-
onvictim en dol op de kle-
ding van beroemde ster-
ren? Dan is deze site een
zeer grote aanrader!
Handig om te weten: je
kunt alle items meteen
bestellen op de site, en ze
bezorgen ook in Nederland!

Soms zie je de beroemde ster-
ren plotseling met een prach-
tig bos haar lopen. Zag je ze
vorige week nog op tv met
een korte en pittige coup en
hebben ze voor deze week
lang haar met prachtige krul-
len? Niet getreurd, ook jij kan
met één oogopslag je korte
kapsel veranderen in lang,
glanzend haar. Want tussen
hun eigen lokken hebben de
meeste beroemdheden een
hoop nep zitten! Charlize
Theron, Shakira, Jennifer
Aniston, Nicole Kidman; alle-
maal bedriegen ze menig
camera met de hair extensions
van Great Lengths. 100%
Natuurlijk haar dat, eenmaal
op je eigen hoofd, vijf maan-
den blijft zitten, hoe vaak je
ook uit je dak gaat in de disco,
gaat sporten, naar de sauna
gaat of de krultang erop los-
laat. Heel veel Nederlandse

Als je op de site www.net-
alsindefilm.nl kijkt word je
verrast met stylingtips voor
vrouwen en mannen. Maar
dit zijn geen gewone sty-
lingtips. De tips geven je
een inzicht in de wereld van
de beroemdheden en
supersterren. Wil je net zo
gekleed gaan als Madonna,
Jennifer Lopez en Paris
Hilton dan is deze site de
place to be! Je kunt ze na-
apen tot je erbij neervalt.
Maar op www.famousfas-
hionsfound.com vind je lét-
terlijk dezelfde items als de
celebs dragen. De Blur
Panama Leather Jacket
van Sarah Jessica Parker
(bekend als dé girl-next-
door uit Sex and the City),
de Catalyst Cut-Out Jersy
top van Jessica Simpson, en
de Cosabella Ceylon jurk
van Paris Hilton zijn alle-

kappers maken er gebruik
van en zijn enthousiast.
Ben je geïnteresseerd
geraakt? Kijk dan voor
een salon bij jou in de
buurt op www.great-
lengths.nl. Diverse kapsa-
lons in Zandvoort zullen
dit kunstje voor je klaren.
Salons als Face to Face,
Boudoir Personal Styling
en Headsigns werken bij-
voorbeeld met de GL3200
machine.

Door Noa

Een maand geleden werd ik
door mijn vriendinnen voor
mijn verjaardag ontvoerd naar
Nijmegen. Wat bleek? We gin-
gen naar een beautycenter
genaamd de Saunadome.
Urenlang ben ik verwend met
allerlei soorten behandelingen.
Heerlijk! Sinsdien ben ik ver-
slaafd aan beautycentra en
thuis aangekomen begon ik me
af te vragen of wij in Zandvoort
ook een beautycenter hadden.
Ik begon te zoeken op Internet
en meteen had ik een link.

Koppenol’s Beauty Center
bestaat al zo’n 15 jaar en is
gevestigd in het NH- Zandvoort
hotel. Met mijn fietsje reed ik er
naar toe en bij de receptie van
het mooie en chique hotel werd
ik vriendelijk toegesproken en
mocht ik met de lift naar bene-
den. Daar wachtte Leendert
Koppenol, de eigenaar van het
beautycentrum, mij op. Na een

kopje cappuccino vertelde hij:
“Vijftien jaar geleden is mijn moe-
der hier in Zandvoort begonnen. Ik
draaide al heel jong mee in de
zaak, want eerst hadden wij een
beautycenter in Scheveningen. Ik
ben er dus zo’n beetje mee opge-
groeid. Nu werkt mijn moeder
nog steeds hier en samen probe-
ren we van Koppenol’s Beauty
Center iets moois te maken.”

In de folders en bij de ingang raak
je meteen gefascineerd door de
Egyptische stijl van het enige
beautycenter van Zandvoort.
Waarom hebben ze hiervoor geko-
zen? “In de tijd van de Farao’s,Julius
Caesar en Cleopatra maakte men
al veel gebruik van de baden die
zij in hun eigen huizen hadden.Er
waren veel sanitaire voorzienin-

gen in die tijd. Zij waren immers
de eersten die daar gebruik van
maakten. En die stijl trok ons erg
aan. Koppenol’s Beauty Center is
dan ook bijna helemaal in die stijl
nagebouwd”, aldus Leendert.

Wat kun je er verwachten? 
“Om te beginnen laten wij hoog-
stens 22 à 23 mensen per dag bin-
nen. Het is hier niet heel groot en
het is de bedoeling dat mensen
ontstressen, relaxen en ontspan-
nen. Drukte helpt daarbij niet.
Verder proberen wij door middel
van een persoonlijke benadering
mensen op hun gemak te laten
voelen.Wij proberen onze behan-
delingen aan te passen als
iemand last heeft van zijn huid of
als iemand vegetarisch is probe-
ren wij ook de lunch aan te pas-
sen. Mijn personeel heeft veel
ervaring en dat is heel belangrijk
om dit werk te kunnen doen.
Verder hebben wij diverse leuke
arrangementen waar je optimaal
van kunt genieten, zoals een ‘2e
persoon gratis’arrangement!”

Wat voor mensen komen er
eigenlijk? 
“Jong en oud kun je bij ons ver-
wachten. Van maandag tot en
met vrijdag is het center het
exclusieve domein van de dames,

maar in het weekend kunnen ook
de mannen gerust een bezoek
brengen. Al komt dat erg weinig
voor. De trend van de metrosek-
suele man zet zich ook niet zó
ver door. Vrouwen daarentegen
zijn snel geneigd om met vrien-
dinnen te komen. Ook de jonge
meiden komen steeds vaker
langs voor een schoonheids-
behandeling.”

Leendert en ik bleven lang na-
kletsen over van alles en nog
wat.Waar haalt hij zijn inspira-
tie vandaan voor zijn beauty-
centrum? Wat vindt hij van
Zandvoort als toeristische trek-
pleister? En hoe kun je als jong
iemand daar komen werken?
Helaas kon ik niet alles op
papier zetten, maar voor meer
informatie kun je kijken op 
www.beauty-arrangementen.nl
of bel 57 15662. Zelf heb ik al bij
Koppenol’s Beauty Center
geboekt! Mijn verslaving moet
ik natuurlijk zo af en toe stillen.

Wie wil er nou niet verwend worden? Wie wil er nou geen 
massages, oliepakkingen en gelaatsbehandelingen krijgen? 
Wie wil er nou niet lekkere sauna’s bezoeken en zich dompelen
in olie- en kruidenbaden? 

Laat je verwennen
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Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Café Oomstee

Elke dag 
geopend van 

16.00 tot 01.00 uur

Ouderwetse
gezelligheid!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Maart Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Chung Sig Kai  

(gepaneerde kip met zoetzure saus)
* Cheung Pau Kai  

(kipfilet met pikante hoi-sin saus)
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

door C. van Gelder 
Foto’s: OvM Fotografie

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

waren. Desondanks speelde
Rudolf Kreuger er lustig op los.
Hij vertelde dat hij met zo wei-
nig publiek als vanavond nog
nooit zoveel applaus had
gekregen. De eigenaar Ton
Ariessen meldde dat er die
avond AJAX - PSV werd
gespeeld en live werd uitge-
zonden bij Versatel. Veel van
zijn gasten waren hier naar

gaan kijken en
dat het later
op de avond
wel wat druk-
ker zou gaan
worden. Ik be-
sloot om met
Onno nog even
ergens anders
iets te gaan
drinken en te
wachten op
betere tijden.
De Kippetrap
bleek een Patty
avond te hebben en dat was
besloten, de Hollandia bar was
donker en vanachter het raam
vertelde barkeeper Dico, dat hij
ging sluiten (het was zaterdag-
avond 21.30 uur) vanwege het
feit dat hij bevriende cafés ook
wel iets wilde laten verdienen.
Ik belande met Onno bij de
Punto bar in de Brugstraat.
Onno kende het café niet,
maar zag binnengekomen dat
dit een café is waar hij nor-
maal gesproken nooit naar
binnen zou gaan. Bij het
verlaten van de Punto bar,
keek Onno schielijk de straat
in of er geen fotograaf ons 
stond op te wachten, ze 
zullen ons beiden hier maar
eens betrappen zo zei hij.
Oomstee was inmiddels 

Een oude traditie werd voort-
gezet, jarenlang heeft de
Kreuger band opgetreden 
in café Oomstee bij het
toen zo populaire “Zandvoortse
Jazz festival”. Samen met
mijn hoffotograaf Onno van
Middelkoop betrad ik het café,
en wij kregen een gevoel van
ontzetting toen we zagen dat
er maar vijf gasten aanwezig

helemaal vol
gestroomd met
bezoekers en
Ton stond ons
glunderend op
te wachten
met de woor-
den:“Dit had ik
je toch voor-
speld.” Kreuger
ging helemaal
los op deze
avond, wat een
artiest is deze
man en wat

een uitgebreid repertoire. Van
blues tot Presley en van Sinatra
tot Hazes: geweldig! Ik vraag
ik me af hoe hij in zijn eentje
gelijktijdig kan drummen,

piano spelen de bas bespelen
en ook nog met twee handen
de trompet speelt terwijl hij
tussendoor ook nog een bier-
tje drinkt onder zingen. Kort-
om een rasartiest. Het was één
groot feest tot in de late uur-
tjes. Begin april komt Kreuger
weer bij Oomstee spelen en ik
kan het u aanraden om dan
ook eens te gaan luisteren.
Ton Ariessen heeft inmiddels
ook een biljartteam opgericht,
hij speelt zelf, samen met ons
aller Hetty Wisker en de heren
Jur van der Lip en Rob Til. Ze
richten zich voornamelijk op
driebanden. We zullen de
resultaten wel eens een keer
in de krant lezen.

Ton Ariesen en Hetty Wisker 

Rudolf Kreuger bij Oomstee

16

De Mannetjes waren er ook! 

Rudolf Kreuger
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

diverse partijen die me in alle
bewoordingen wilden laten
weten op wie ik nou wel
moest gaan stemmen.

Dinsdag was de dag van 
de verkiezingen. Men keek 
nerveus uit naar de uitslag die
‘s avonds in De Krocht door de
burgemeester bekend zou

worden gemaakt. Iedereen
was op deze avond aanwezig
en de voorspellingen waren
niet van de lucht. Eg Poster 
vertelde een ieder de uitslag al
voordat de burgemeester de
kans had gekregen, maar zei er
wel bij dat het niet doorverteld
mocht worden. De burgemees-
ter bracht verlossing en maak-
te de uitslag bekend; die bleek
maar op één zetel na dezelfde
te zijn die menigeen al van Eg

had gehoord. De VVD ging
natuurlijk uit zijn dak en zo 
ook OPZ. Gert Toonen, zwaar
teleurgesteld, meldde meteen
dat hij met deze twee partijen
voor geen prijs in een coalitie
zou gaan zitten. Een aangesla-
gen Hans Hogendoorn gaf aan
dat hij morgen zijn bureau
meteen zou gaan opruimen.
Michel Demmers van GBZ, de
partij waar de meeste klappen
waren gevallen, vertelde mij
dat sinds de twee dames het
heft in handen hadden geno-
men het niet zo goed gegaan
was met de partij, maar dat hij
nu vier jaar de tijd had om een
heleboel dingen te gaan bijle-
ren om zo keihard terug te
kunnen slaan. Astrid van der
Veld zat in een hoekje, getroost
door Joke Draijer, haar verlies
te verwerken en gaf aan nu
gelukkig meer tijd te hebben
voor haar postzegelverzame-
ling. Eén van de mensen op de
kieslijst van GBZ vertelde me
dat hij ontzettend blij was. Hij
had namelijk twee voorkeur-
stemmen gekregen en hij had
er maar op één gerekend,
namelijk die van zichzelf. Dat
er toch nog iemand buiten hem
zelf was geweest die geloof in
hem had, was toch winst vond
hij. Bij mijn vraag aan Eg Poster
waarom hij het VVD bolwerk
had verruild voor een zetel bij
de OPZ antwoordde hij me dat
dit volledig eigenbelang is
geweest, omdat hij zelf op de
Middenboulevard woont. Ik

Ik kreeg een uitnodiging van
het CDA om mee te helpen het
strand schoon te maken. Daar
ik een absolute voorstander

ben van een schoon strand ben
ik daar op in gegaan. De geor-
ganiseerde politieke debatten
waren talrijk. De PVDA had 
er één georganiseerd in het
gemeenschapshuis en zij kwa-
men, na het debat, bij de stem-
ming als eerste uit de bus. Niet
zo verwonderlijk als van de 
zestig toehoorders er dertig
van de PVDA in de zaal zitten.
Het toneelgezelschap had zijn
tweede optreden bij Hotel
Hoogland, waar ZFM een 
politiek debat had georgani-
seerd. Nietszeggende vragen
met hierop nietszeggende ant-
woorden, dus moest ik mijn
informatie ergens anders 
vandaan halen. Op naar het
volgende debat, van Dutch
Coast Radio in café Het Lokaal,
waar de zaak wederom gevuld
was met uitsluitend politici.
Aan een soort huiskamertafel
werden ze aan de tand
gevoeld.Weer dezelfde vragen
en dezelfde antwoorden, ik
was dus nog niets wijzer
geworden. Mijn brievenbus zat
inmiddels tjokvol met folders,
flyers, vlugschriften en ander
promotie materiaal van de

hoop dat zijn belangen dan
ook goed beschermd worden.
De Krocht liep langzaam leeg
en de uitbater zei me dat dit
een avond met één van zijn
beste omzetten was. Voor mij
was dit ook wel logisch, het
waren politici en het was 
gratis. De diverse partijen 
gingen elk nog wat napraten
in de horeca, de verliezers
zaten in ‘t Lokaal en de 

winnaars bij café Koper. In de
loop van de avond zat de hele
politiek toch weer bij elkaar in
café Koper en dan wordt het
zo een avond dat iedereen
begrip heeft voor iedereen.
Annelies van Kooten, voorzit-
ter van de PvdA, sprak staande
op een stoel de mensen toe in
de trant van ‘als we het toch
moeten doen, dan maar met
zijn allen gezamenlijk’. De 
volgende stand-up comedian,
Leo Heino, stond op dezelfde
stoel met dezelfde bewoordin-
gen als Annelies, maar hij had
meer succes omdat hij ieder-
een in het café ook een drank-
je aanbood. Ingrid de Leeuw
maakte de winnaar van 
de boodschappenmand be-

kend en het was wethouder
Ton Kooiman geworden. Hans
Hogendoorn gaf onder druk
van zijn partijgenoten een 
met azijn doordrenkte en door
frustraties gevoede vroege
afscheidsspeech weg, waar
iedereen stil van werd. Jerry
Kramer gooide meteen op
deze avond al zijn eigen glazen
in en liet zijn bebloede handen
verzorgen door een dame van

GBZ, de oproep van Annelies
had gewerkt. Het was vroeg in
de ochtend toen iedereen de
zaak verliet. Het is een slopen-
de tijd geweest maar ik had
het voor geen goud willen mis-
sen.Wat ik geleerd heb van de
politiek is me nog steeds niet
duidelijk, maar ik heb wel veel
politieke vrienden en vriendin-
nen gemaakt. Vanaf dit
moment kan ik me weer 
bezighouden met de hoek-
steen van onze samenleving.
Op weg naar huis zag ik Hans
Hogendoorn met gebogen
hoofd door de Haarlemmer-
straat lopen, waarschijnlijk
worstelend met de vraag hoe
hij het allemaal aan zijn vrouw
uit moest leggen.Gijs de Roode en Jaap Koper

Jerry Kramer

Joke Draijer en Annelies van Kooten

De verkiezingen heb ik dit jaar
voor het eerst van dichtbij
mee mogen maken. Het was
een enorme ervaring, en ik
heb er volop van genoten.

Leo Heino
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Op een unieke locatie, midden in het centrum
van Zandvoort maar toch rustig gelegen,
wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’
gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden
bevindt het complex zich in een gebied dat
doet denken aan een binnenplaats. 
Een gebied dat besloten ligt tussen vier
bekende straatnamen van het Zandvoortse
dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 
het Kerkplein.
Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-
station en het gemeentehuis liggen allemaal
in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving. 

Appartementencomplex ORANJEHOF

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Bezichtiging op de locatie 
met toelichting van de 
architect op afspraak!

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak. 

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.
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“Wat moet ik hiermee?”. Verwonderd inspecteert Wim Kruiswijk
zijn nieuwste ‘vangst’. De Zandvoortse jutter heeft een drietal
flessen uit zee gevist met daarin kunstzinnig uitziende, raad-
selachtige, papieren. Toch is hij blij verrast met die ‘Zwerfkunst’.
Hij ziet zijn vondst als waardevolle aanvulling voor zijn uitge-
breide collectie flessenpost in het Juttermu-ZEE-um.

Eén van de flessen moet helaas
sneuvelen.Tussen de glasscher-
ven duiken papieren op met
verwijzingen naar www.zwerf-
kunst.com. Op die internetsite
schrijven twee Beverwijkse
kunstenaressen Yvonne Zomer-
dijk en Ellen van Putten het
project opgezet te hebben. Zij
willen hun kunstuitingen onder
de aandacht van een breder
publiek brengen.Daarnaast is het
meestal niet eenvoudig geschik-
te expositieruimte te vinden.

De bedoeling van het project
is dat kunstenaars één van hun
werken aan iemand aanbie-
den. Die mag het een maand
onder zijn hoede houden en
wordt daarna geacht het aan
iemand anders door te geven.
Zo begint een kunstwerk zijn
zwerftocht.Via de internetsite
dient steeds gemeld te worden

wie de volgende tijdelijke
eigenaar is. Uit het Zwerfkunst-
Manifest:“Wij, kunstenaars van
het genootschap Zwerfkunst,
zien hier een taak.Wij doen dit
door aan kunstwerken een
nomadenbestaan te geven.”

Tijdens de manifestatie ‘Bever-
wijk uit de Kunst’werd het start-
schot gegeven voor Zwerfkunst.
Voor het eerst in de geschiede-
nis werd Kunst de wereld in
gestuurd op een verrassende
en eigentijdse manier. Beide
initiatiefnemers hopen zo
iedereen een frisse kijk op
kunst te geven. En maken ten
behoeve van hun Kunst de
wereldbol tot podium.

Wat begon als een experiment
is enorm aangeslagen. Van
Putten heeft deelnemers bena-
derd en andere hebben zich

zelf aangemeld, waaronder uw
journalist/kunstenaar. De groep
bestaat inmiddels uit ruim vijf-
tig beeldende kunstenaars uit
het hele land. Allen hebben
een kunstwerkje gemaakt en
ondertussen is nummer 100
aan zijn wereldtournee begon-
nen. Dat moet letterlijk wor-
den genomen want er zijn wer-
ken opgedoken in Duitsland,
Hongkong, Bulgarije, Spanje,
Afrika, New York en Curaçao.

“Vanwege het bereiken van die
mijlpaal is aan alle meewer-
kende kunstenaars gevraagd
om het Zwerfkunstproject
onder de aandacht te brengen
door flessen te water te laten
met daarin gegevens over het
project” vult Van Putten aan.
Het project heeft inmiddels
aandacht gekregen van onder-
meer de VARA-radio. Galerie-
houdster Sasja Bork uit Nieuwe-
gein vond het initiatief zo
sympathiek dat zij haar galerie
twee dagen ter beschikking
heeft gesteld voor een speciale
ZwerfKunst expositie. “Een
afscheidsfeestje voor dat ze
uitvliegen!”Dus als u hier ergens
in Zandvoort Zwerfkunst vindt…
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Kunst te vondeling gelegd

Bij Uitgeverij Nieuwland is de Grote Historische Atlas Noord-
Holland verschenen, met originele topografische kaarten 
van de eerste decennia van de twintigste eeuw. Het eerste 
exemplaar van de atlas werd op donderdag 9 maart overhandigd
aan de Commissaris van de Koningin, dhr. Borghouts.

De kaarten in de Grote
Historische Atlas Noord-Holland
zijn reproducties van de origi-
nele stafkaarten met een
schaal 1:25.000. Een snelle blik
over de cartografie laat meteen
zien dat een topografische

kaart niet alleen interessant is
voor het visualiseren van de
omgeving, maar ook bijdraagt
aan het historisch besef. Op de
kaarten van begin twintigste
eeuw is nog veel groen te zien,
steden waren kleiner en de infra-

structuur was beperkt.Honderd
jaar geleden verplaatste men
zich voornamelijk per stoom-
tram of per paard en dat valt
meteen af te lezen aan de inde-
ling van het landschap.

De Grote Historische Atlas
Noord-Holland is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is
in de geschiedenis van de pro-
vincie. Het is een zeer fraai
vormgegeven, gebonden boek
met een uitgebreide inleiding
van natuurjournalist Frans
Buissink, tevens hoofdredac-
teur van het tijdschrift Vogels
van de vogelbescherming en
eindredacteur van het tijd-
schrift Landschap Noord-
Holland. Buissink hield tijdens
de presentatie van de atlas in
Amstelveen een praatje over de
veranderingen in de provincie
in de afgelopen eeuw.
De Grote Historische Atlas
Noord-Holland is voor € 39,90
o.a. te koop bij Bruna
Balkenende, Grote Krocht 18.
Meer informatie:
www.uitgeverijnieuwland.nl

Historische Atlas Noord-Holland
brengt regionale geschiedenis tot leven

Geen televisie of telefoon. Nauwelijks auto’s op de weg. Zo’n
twintig tot vijftig jaar geleden zag het dagelijks leven er heel
anders uit dan nu. De tijd van toen zit vol herinneringen die het
waard zijn om doorgegeven te worden. Zeker als ze een per-
soonlijk verhaal vertellen.

Alledaagse verworvenheden
van nu zijn ooit zwaar bevoch-
ten.Weet de jongere van tegen-
woordig bijvoorbeeld onder
welke omstandigheden zijn
(groot)ouders zijn opgegroeid?
Waar ze vroeger als kind zoal
van droomden? Hoe hard ze
destijds hebben moeten ploe-
teren? Dergelijke verhalen kun-
nen nu in een doortimmerde
biografie worden vastgelegd.
Zowel in beeld,geluid als schrift.

Een boek of een cd-rom met
een korte biografie? Een video-
opname? Om het verleden op
een professionele manier op te
tekenen heeft Rianne Schuur-
man een paar jaar geleden ‘Het
Biografiebureau’opgericht. De

freelance journaliste werkt
nauw samen met een aantal
professionele auteurs en een
filmmaker. Het team schrijft de
biografie aan de hand van een
uitgebreid gesprek. Mevrouw
Schuurman:“Als het moet gaan
wij naar de klant toe”.

Bovendien kan het levensver-
haal als documentaire op film
of video worden opgetekend.
“We hebben een professionele
en zeer betrokken cameraman
gevonden” benadrukt Rianne
met trots. Daarbij komt nog de
samenwerking met een pro-
fessionele editor, met jaren-
lange ervaring in het monteren
van landelijke documentaires
en films.

Verleden voor toekomst bewaard

Ongewild urineverlies. Een probleem dat vaker voorkomt bij oude-
ren en in veel gevallen op te lossen is. Dat blijkt uit een recent
promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Doreth Teunissen, huisarts in
Deventer, is recent gepromo-
veerd aan de universiteit van
Nijmegen. Zij verdedigde haar
proefschrift dat gaat om een
lastig, maar al te vaak onder-
schat probleem: ongewild uri-
neverlies. Van ouderen die er
mee te maken hebben gaat
slechts de helft voor een
behandeling naar de huisarts.
De anderen passen hun activi-
teiten aan of nemen hun toe-
vlucht tot incontinentiemate-
riaal. “Dat hoeft niet, want
urine-incontinentie is goed te
behandelen” aldus Teunissen
in haar dissertatie.

Onderzoek leert dat een half
miljoen Nederlanders van zes-
tig jaar of ouder last van incon-
tinentie hebben. Hierbij zijn
bewoners van verzorgings- en
verpleeghuizen niet meegere-
kend. Deze gegevens zijn
afkomstig uit het promotieon-
derzoek van Doreth Teunissen
naar urine-incontinentie bij
ouderen die nog zelfstandig
wonen. De Deventer huisarts is
tevens verbonden aan het UMC
St Radboud in Nijmegen. Veel

Incontinentie vaak wél 
te behandelen

ouderen met incontinentie den-
ken dat er aan het probleem
‘toch niet te verhelpen is’.
Teunissen:“Dat is jammer,want
vaak is incontinentie met trai-
ning en eventueel aanvullende
medicatie goed te behandelen.”

Het behandelen van inconti-
nentie bij ouderen is typisch
een zaak voor de huisartsprak-
tijk en niet voor de tweede lijn,
vindt Doreth Teunissen. Oudere
patiënten hebben vaak nog
andere gezondheidsproblemen,
die de behandeling kunnen
beïnvloeden. De huisarts is
hiervan op de hoogte, terwijl de
tweede lijn de incontinentie
veeleer als geïsoleerd probleem
bekijkt, stelt zij. Praktijkonder-
steuners of wijkverpleegkundi-
gen zouden ingezet kunnen
worden voor de uitleg en de
begeleiding van bekkenbodem-
of blaastraining.

Frans Buissink (links) overhandigt het eerste exemplaar van de Grote
Historische Atlas Noord-Holland aan dhr. Borghouts.
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Hotelkamer
vanaf € 35,-
per persoon

inclusief ontbijt

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In heerlijke en kindvriendelijke omgeving gele-
gen zo te betrekken eengezinswoning. De woning 
is recent verbouwd en v.v. onder meer nieuwe 
badkamer en nieuw stucwerk. Ind. beg.gr.:
entree; hal; vestibule; L-vormige woonkamer v.v. 
houten vloerdelen, halfopen keuken en aanbouw 
met toilet en wasmachine-aansluiting; 1e et.: 
moderne badkamer v.v. whirlpool en separate 
douche; vliering bereikbaar via vlizotrap.

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Schitterende 4 kamermaisonnette gesitueerd op 
de 3e en 4e verdieping van het statige complex 
“Duinzicht” aan de zuidduinen. Lift en eigen 
parkeerterrein aanwezig. Ind. 3e et.: hal; toilet; 
woonkamer met schouw en balkon, ruime keu-
ken met apparatuur en inbouwkasten; 4e et.: 
gang; 2e toilet; grote slaapkamer (4,6x4,15m) 
met balkon en toegang tot badkamer met douche 
en wastafelmeubel; 2e en 3e slaapkamer.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

In het centrum gelegen royale maisonnette-
woning met 15 meter diepe achtertuin op het 
zuiden. Ind. beg.gr.: gang; toilet; open keuken 
met inbouwapp.; woonkamer met schuifpui naar 
terras op het zuiden; souterrain: gang; grote 
slaapkamer met aangebouwde serre en afge-
scheiden middels glazen bouwstenen wand van 
de moderne badkamer met whirlpool, massage-
douche, dubbele wastafel en toilet; schuifpui 
naar de achtertuin.

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Hogeweg 54/3 Potgieterstraat 32 Cort van der Lindenstraat 2/22

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF 
HEIN 

gevr nette interieur 
verzorgster voor object 
in zandvoort.

ervaring en zelfstandig kunnen werken  
goed Nederlands sprekend en 
van 18.00 uur tot 20.00 uur beschikbaar.
salaris conform cao schoonmaak.

interesse bel W.koene 0614324444 
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Hockey

Winst
De heren van ZHC hadden de
thuiswedstrijd met 14-1 gewon-
nen. Op papier een gemakkelijke
tegenstander dus, maar met een
aantal invallers kon niet worden
uitgegaan van een gemakkelijke
middag. Het begin was geheel
voor Zandvoort. Erik Gerrits open-
de binnen 5 minuten de score, 0-
1. Een fraaie combinatie van de
gebroeders Gatsonides stelde
Jim in staat voor 0-2 te zorgen.
Aanvoerder Gillis Kok maakte er
na 20 minuten 0-3 van. Nadat
Dark Bruining de bal even later
net over de lat lobte, kwam
Schagen terug tot 2-3. In de slot-
fase van de eerste helft schoot

Jim Gatsonides ZHC naar een 2-
4 voorsprong bij de rust.

In de tweede helft gaven beide
teams elkaar goede partij.
Magnus probeerde van alles om
tot een beter resultaat te komen,
maar de Zandvoortse keeper
Martein Wiltenburg gaf geen
krimp. Aanvankelijk kon ook de
ZHC aanval de bal niet in het
Mangnus doel werken. Na tien
minuten zorgde Jim Gatsonides
echter voor 2-5 en even later was
het Dark Bruining die voor 2-6
zorgde. In de slotminuten bepaal-
de Niki Gatsonides de eindstand
van deze ‘uitwedstrijd’ op 2-7.

Sneeuw bezorgt hockeyers extra thuiswedstrijden 

Dames
De ZHC dames begonnen de
wedstrijd tegen Magnus met B-
junior Milou van Sluisdam in de
gelederen. De inbreng van de
jeugd inspireerde ZHC waar-
schijnlijk, want Angela Reijenga
bezorgde haar team een 0-2
voorsprong. Magnus deed iets
terug (1-2), maar Lisette van
Kesteren bepaalde de ruststand
op 1-3.
De goede start kon in de twee-
de helft niet worden gecontinu-
eerd. Magnus wist halverwege
op 3-3 te komen. In de slotfase
grepen de Schager dames met
5-3 de overwinning.

Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 oktober -
22 november

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 januari - 
19 februari

Vissen
20 februari - 
20 maart

Horoscoop

Floor is een wat eigenaardige
poes van ongeveer 4 jaar. Ze
ziet eruit als een grote dikke
kater maar het is toch echt
een poes. Floor laat zich de
laatste tijd goed aaien en
knuffelen. Dat is in het begin
wel anders geweest. Toen
konden we helemaal niets
met haar beginnen. Ze vond
het niet lekker om geaaid te
worden en optillen was zeker
geen succes! Nog steeds is
opgetild worden niet haar
grootste hobby maar het
gaat steeds beter. Ze begroet
iedereen zeer vriendelijk als
men de afdeling op komt. Ze
gooit zich voor je voeten op
de grond en gaat op haar rug

liggen kroelen en zich uitslo-
ven. Maar o wee als je over
haar buik gaat aaien, dat is
iets te intiem voor haar. Floor
is als het even kan buiten te
vinden. Dus een huis met een
tuin is echt een must voor
deze kat! We plaatsen haar
liever niet met al te kleine
kinderen in huis want daar is
af en toe iets te fel voor. Ze is
ook redelijk bijdehand naar
andere katten, maar het is
altijd te proberen. Wie geeft
deze eigenwijze tante een
huis met een lekkere mand? 

Bel 023-5713888. Open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Het begin en het einde van de week
zijn bijna te mooi om waar te zijn.
Je krijgt zo gemakkelijk op alle fron-
ten voor elkaar wat je wilt, dat je er
zelf verbaasd van bent. Je verdient
het. Dus ga er gewoon voor.

Lig je in de eerste helft van de week
het liefst lui thuis, in de tweede
helft bruis je van energie. Je intuï-
tie werkt op volle toeren en je voelt
precies aan wie en wat je voor je
hebt. Maak daar gebruik van.

Dacht je na dat gesprek dat het
echt helemaal bekeken was, blijkt
nu opeens dat de liefde toch nog
kansen te bieden heeft.Wat moet
je nou? Knikkende knieën? Goed
zo, dat is inderdaad de bedoeling! 

Je staat bekend als harde werker
en doorzetter, maar nu ben je
behoorlijk rebels en het liefst wat
lui. Je wilt vooral genieten in je
leven, en dan niet alleen! Alles is
mogelijk in deze tijd, lieve Stier.
Houd je ogen open!

Je haar zit opeens goed en je kle-
ding staat leuker. Vertrouw die
positieve reacties maar. Had je wel
even nodig. Houd vol met wat je
begonnen bent, ondanks de stress.
Gebruik je charme om dingen voor
elkaar te krijgen.

Als het geharrewar op je werk je
te dol wordt, ga dan lekker met je
lief aan de rol. Die veranderingen
houd je niet tegen, en je weet je
plek toch wel te veroveren. Gebruik
je strategische talent maar, dan
weet je alles te regelen.

Je kunt deze week ongeveer zes
dingen tegelijk doen en dan ook
nog weten waar je mee bezig
bent. Dat betekent dat je het heel
druk hebt, maar het levert je uit-
eindelijk een goed gevulde porte-
monnee op. Nu nog uitzoeken wat
je met de liefde moet.

Hoe krijg je het voor elkaar! Aan
het begin van de week krijg je 
succes op succes in je werk. Ga 
niet achterover in je stoel zitten
genieten, maar pak je kansen. Je
hebt het er maar druk mee, want
op liefdesgebied ziet het er steeds
zonniger uit.

Je start deze week is zo romantisch
dat je helemaal van slag raakt!
Niets voor jou, je herstelt je dan
ook snel. Maar je hebt het wel
goed te pakken. Je twijfel speelt op,
omdat je vrijheid je lief is. Loop er
niet voor weg!

Normaal ben je nogal huiselijk,
maar nu juist zeer reislustig en wil
je op stap. Heel verstandig, want
wie weet wat je allemaal tegen-
komt. Deze week krijgt je zelfver-
trouwen een oppepper, waardoor
je die ene hunk aan de haak slaat.

Het begint rustig, maar naarmate
de week vordert loopt bij jou 
de stressmeter op. Laat je niet
verleiden tot paniek en wild om 
je heen meppen. Observeer rustig
je kansen en sla dan toe!

Je laat je niet weerhouden door 
allelei angsten en moeizame 
toestanden. Af en toe een beetje
natuurlijk,maar je gaat steeds door.
Beloon jezelf, want je hebt helden-
moed, lieve Vis.

Dier van de week

Of kijk op www.dierentehuiskennmerland.nl

Sneeuwval maakte het veld van Magnus in
Schagen onbespeelbaar. De tegenstander koos
er voor hun thuiswedstrijd om te zetten naar
Zandvoort, waar het Duintjesveld uitstekend
bespeelbaar was. De heren profiteerden van
het ‘thuisvoordeel’ door de uitwedstrijd met
2-7 te winnen, terwijl de dames na een 1-3 voor-
sprong bij rust uiteindelijk met 5-3 verloren.

Het begin van ZSC was uitste-
kend. Nadat topscoorster
Romena Daniels haar team de
leiding had gegeven, werd de
voorsprong met goed aanvals-
spel uitgebouwd tot 4-1. Een
marge die naarmate de eerste
helft vorderde terug liep en uit-
eindelijk uitkwam op een 5-5
ruststand. Een stand die in
Zandvoorts voordeel had kunnen
zijn als de bal niet vier keer tegen
paal of lat gekomen was.

In de tweede helft nam ZSC
opnieuw een voorsprong via
Suzanne Zwemmer, 6-5. Na 9-9
wist KDO voor de eerste keer op
voorsprong te komen. Met nog

twee minuten te spelen had ZSC
een 10-11 achterstand. Het was
opnieuw Suzanne Zwemmer die
voor de gelijkmaker zorgde, 11-11.
Laura Koning leek ZSC één van
de weinige overwinningen te
bezorgen, maar in de slotfase
kwam KDO alsnog langszij, 12-
12. Waarmee een seizoen, waar-
in de dames en coaches hard
hebben gewerkt voor een goed
resultaat, op onbevredigende
wijze ten einde kwam.
De Zandvoortse doelpunten
werden gemaakt door Romena
Daniels (4), Suzanne Zwemmer
(3), Debbie Tibboel (2), Martina
Balk, Laura Koning en Asia El
Bakkali.

De dames van ZSC hebben in de laatste wedstrijd van de zaal-
handbalcompetitie tegen KDO de winst laten liggen. Na een
gelijkopgaande wedstrijd had ZSC met nog een luttel aantal
seconden te spelen een 12-11 voorsprong. In plaats van de tijd uit
te spelen werd op doel geschoten, waardoor KDO via een break
een strafworp kon versieren. Deze werd in de laatste seconde
benut waardoor het 12-12 werd. Overigens had een winstpartij
ZSC niet kunnen vrijwaren van degradatie.

Handbal
Handbalsters laten winst liggen
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Osteopathie nieuw in Zandvoort
Huib Konings DO-MRO start als osteopaat in Zandvoort

Vanaf 2 maart is Huib Konings DO werkzaam als osteopaat in de praktijk voor
osteopathie op de Burgemeester Nawijnlaan 4 in Zandvoort. Osteopathie is
een behandelmethode die ervan uitgaat dat het menselijk lichaam als een
eenheid werkt. Als er ergens in het lichaam door een val, operatie, verkeerde
voeding of een infectie een bewegingsverlies is ontstaan, kan dat een aandeel
hebben in het ontstaan van lichamelijke klachten. De klachten kunnen variëren
van hoofdpijn, rug- en nekklachten, whiplash, gewrichtspijnen, spierklachten,
maag- en darmklachten. Osteopathie zoekt naar de oorzaak van de klacht,
uitgaand van het lichaam als een bewegend geheel. De osteopaat kan met zijn
handen de beweeglijkheid van bijna elke structuur in het lichaam onderzoeken.
Door zijn kennis van het menselijk lichaam is hij in staat te beoordelen of het
bewegingsverlies de klacht kan veroorzaken. Hij onderzoekt en behandelt niet
alleen de botten, gewrichten en spieren maar ook de organen en de schedel
als eenheid.

Bij het eerste consult voelt de osteopaat met zijn handen waar de problemen
zitten. Vervolgens zijn meestal vijf à zes behandelingen voldoende om met
zachte technieken het zelfgenezende vermogen van het lichaam te activeren.
Een osteopaat helpt het lichaam een drempel over. Hij heft blokkades op, zodat
het lichaam het verder zelf kan. Ook kinderen en baby’s kunnen behandeld
worden door de osteopaat. U kunt dan denken aan darmpkrampjes, huilbaby’s,
voorkeurligging, oorpijn e.d. 

Huib Konings DO heeft een aantal jaren ervaring vanuit praktijken in Amsterdam
en Breda en werkt de laatste jaren in zijn praktijk in Haarlem.
De opleiding osteopathie duurt vijf jaar en staat o.a. open voor afgestudeerde
medici en para-medici. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO)
waakt over de kwaliteit van de opleiding en van het werk van de beroeps-
groep. Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben osteopathie in hun aanvullende
pakket opgenomen. Een verwijzing van een arts of specialist is niet nodig. 

Voor het maken van een afspraak of als u wilt weten of osteopathie iets voor
u kan doen, kunt u contact opnemen met Huib Konings, Osteopathie
Zandvoort, Burgemeester Nawijnlaan 4 2042 PM Zandvoort 

06-44758719 (09.00-17.30)

LAST MINUTE…LAST MINUTE…LAST MINUTE…
Nog even naar de verse sneeuw !!

Super aanbieding in GERLOS: Hotel Platzer 
25 maart tot 1 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en 
viergangen menu, gebruik van Sauna en Stoombad. 
€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skien!
Pasen in de sneeuw met een heerlijke voorjaarszon!
15 tot 22 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en viergangen
menu, gebruik van Sauna en Stoombad. 
€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skien!
Hotel Platzer ligt midden in het centrum van Gerlos en dicht bij de
liften. Skibus stopt voor de deur. Skien tot aan het hotel!
Direct boeken: info@hotelplatzer.at / tel. 0043 5284 5204 / 
fax 0043 5284 5204 44 / Geopend tot 19 april!
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Sportingclub Dirk van den Nulft organiseert op zondag 19 maart
aanstaande het het Familie & Vrienden Badminton Toernooi.
Gezien het succes van de afgelopen twee jaar wordt ook dit jaar
weer een ‘volle’ bak verwacht.

Basketbal De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)
Aan Zee Vakantiehuizen
Administratiekantoor K.
Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Bluijs
Boudewijn's Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren

Gemeenschapshuis
GroenLinks
Havenaar Bouwbedrijf
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Monuta
Nova College
Osteopathie Zandvoort
Parfumerie Moerenburg
PRTO
Rode Kruis
Schoonmaakbedrijf Hein
Trade Ard
Van Schaik
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Familie & Vrienden Toernooi 2006

Ondanks het grote gehalte aan
ex Nederlands team spelers in
het Amsterdamse Herly, kon de
wedstrijd tegen Flamingo’s niet
echt boeien. Dat blijkt ook wel
uit de eindstand: 47-55.
Met vooral intimiderend spel
naar de zwakke scheidsrechters
toe, konden de Amsterdamse
koplopers de overwinning in
eigen huis houden.
De Zandvoortse veteranen zullen
van goeden huize moeten
komen, willen zij hun titel dit
jaar kunnen prolongeren.

Flamingo’s niet boeiend

reiking is er een gezellige disco-
theek. Het toernooi begint om
ongeveer 12.00 uur, de prijsuit-
reiking en buffet om ca. 17.30 uur.

Inschrijven voor kan op de vol-
gende twee e-mail adressen:
wimmendel@planet.nl of: robdg
@planet.nl. Bij inschrijving graag
alle namen vermelden. Voor de
senioren het aantal speeljaren
en voor de kinderen de leeftijd
en het aantal speeljaren. Zondag
19 maart, in de Korver Sporthal.

Lid worden van Sportingclub
Dirk van den Nulft? Bel Jan Smit,
tel. 57 15619 of 06-546 168 12.
Vaste speelavond is donderdag-
avond in de Korverhal. De jeugd
vanaf 18.00 uur, de senioren
vanaf 20.30 uur.

De vaste leden hebben zich
inmiddels al zeer enthousiast
getoond, maar het zou leuk zijn
als ook oud spelers nog eens het
racket en shuttle ter hand
nemen. In de tachtiger jaren
kende de badmintonsport een
ongekende populariteit in
Zandvoort, met op het hoogte-
punt zo’n 700 liefhebbers. Tijd
voor een sportieve reünie dus.

Het accent voor dit Familie &
Vrienden Toernooi ligt op het
ouder / kind toernooi. Inschrijven
kan als ouder met een kind tot
ca. 14 jaar. Deelname aan dit
toernooi kost € 5,00 per per-
soon, inclusief spelen, buffet
voor de ouderen en heerlijke
snacks voor de kinderen na
afloop. Tijdens en na de prijsuit-

Zandvoort Noord en Concordia in evenwicht

Toch kwam Concordia daarna
weer snel langszij.Vlak voor rust
wist Zandvoort Noord via Oscar
Vos op een 3-2 voorsprong te
komen. Vlak na rust was het
Frank Paap die verbaal Concordia
op het verkeerde been wist te
zetten en de bal het doel inliep,
waardoor Zandvoort Noord zelfs

een marge van twee doelpunten
verschil wist te maken. Door
slecht samenspel en ook het
gebrek aan wat scherpte bij doel-
man Robin Luiten kwamen de
Hillegommers weer met twee
doelpunten op gelijke hoogte.
Diezelfde Luiten maakte zijn fou-
ten ruimschoots goed door direct

na de gelijke stand Zandvoort
Noord naar 5-4 te brengen.

Concordia werd gaandeweg in
het slot steeds sterker en het
kostte Zandvoort Noord moeite
om de 5-4 vast te houden. In de
slotminuut wist de keeper van
Concordia voor zijn ploeg het
zwaar bevochte punt toch naar
Hillegom mee te nemen.
Uiteindelijk was de eindstand 5-
5 en daarmee snoepte Zandvoort
Noord toch weer een punt af van
een hoger geklasseerde ploeg.

Marcelle had ‘good old’ Sander
Hittinger van stal gehaald om
zijn verdediging sterker te
maken. Hierdoor kon René Paap
een wat meer aanvallende rol
spelen. Hittinger was al in de
gewonnen wedstrijd tegen
Zwanenburg opgesteld en dat
was de oefenmeester uiterma-
te goed bevallen. Ook was het de
wens van de oud aanvoerder van
Zandvoortmeeuwen om zijn
club te helpen in de tweede klas-
se te blijven. Robin Castien zat
zijn laatste wedstrijd schorsing
uit en daarom was Sven van Nes,
samen met Sebastiaan Kaales,
in de spits geposteerd.

De eerste twintig minuten
gaven een wisselend spelbeeld
te zien. Dan weer was ZOB in de
aanval, dan weer Zandvoort. Er
kon, door de klimatologische

omstandigheden, niet echt
gesproken worden van een wer-
velende wedstrijd maar er waren
wel twee elftallen te zien die er
voor wilden gaan. Een licht over-
treding op het middenveld was
de aanleiding tot een voorsprong
van de gasten uit de Beemster.
Middenvelder Geert Kikkert
mocht de vrije trap nemen. De
bal werd gedragen door de
harde wind en zodoende kon hij,
van circa vijfentwintig meter,
keeper Jorrit Schmidt verslaan,
0-1.De laatste periode van de eer-
ste helft was voor de gastheren,
echter zonder noemenswaardi-
ge acties.

Ook de tweede helft was voor de
Zandvoorters, hun gast beperk-
ten zich tot het verdedigen van
hun voorsprong en maakten het
Schmidt nauwelijks lastig. Onze

SV Zandvoort zaterdag verdiende meer

Het keurkorps van zaterdagtrainer Guus Marcelle heeft tegen
de nummer drie van de ranglijst, het nog ongeslagen ZOB, een
verdienstelijk gelijkspel gehaald. Toch was er niet echte vreug-
de na het binnengehaald punt. Algemeen heerste de overtui-
ging dat er twee punten verloren waren.

Lang kon Concordia niet van de snelle voorsprong genieten. De
Hillegommers maakten kennis met de aanvoerder van Zandvoort Noord
Arthur Paap, die als een duveltje uit een doosje de stand op gelijke
hoogte tilde. Het vizier van Oscar Vos was in deze wedstrijd in orde en
hielp daarmee zijn ploeggenoten aan een 2-1 voorsprong.

plaatsgenoten echter zetten
alles op alles om in ieder geval
een gelijkspel uit het vuur te
halen. Dat gelukte uiteindelijk
op een wat fortuinlijke manier.
Arend Regeer nam met een twin-
tigtal minuten te gaan een ‘bere-
kende’ corner die linea recta de
korte hoek indook.Volgens eigen
zeggen was het ook de bedoe-
ling dat dit ging gebeuren, de
meeste toeschouwers, die de
bare omstandigheden hadden
doorstaan, spraken echter van
pure mazzel. Het restant van de
wedstrijd leverde geen mogelijk-
heden om te winnen op voor
beide kemphanen. Zandvoort
had, vooral gezien het spel in de
tweede helft, in feite te weinig
gekregen.

Omdat de beide elftallen die vir-
tueel onder Zandvoort staan,
Zwanenburg en EDO, elkaar ook
in evenwicht hielden, blijft het
onderin de tweede Klasse C
uitermate spannend.De nummer
laatst degradeert automatisch
en de nummer één na laatst zal
degradatie/ promotie wedstrij-
den moeten spelen tegen één
van de periodekampioenen van
de derde klasse.

Komende zaterdag moet
Zandvoort naar Edam. Van het
plaatselijke EVC, dat zaterdag
thuis met 0-4 een pak op de
broek kreeg van Monnickendam,
zal dan ook minimaal één punt
gepakt moeten worden. Drie
punten zouden echter meer
gewenst zijn!
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Swalüestraat 2,Postbus 2,2040 AAZandvoort
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 11 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijstvan de collegevergadering van 7 maart
en de verdere in week 10 door hetcollege genomen
besluiten zijn 14 maartvastgesteld.De besluitenlijst
is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Diverse verordeningen 
In de vergadering van 21 februari 2006 heeftde
gemeenteraad van Zandvoortten aanzien van de
navolgende verordeningen hetvolgende besloten:
- de Subsidieverordening Oud Papier 2006,inclusief

toelichting is vastgesteld en de Verordening subsi-
dieregeling oud papier is ingetrokken.In deze 
verordening worden de wettelijke voorschriften voor
subsidiering van deze inzameling vastgelegd.Door
hetvaststellen van een hoger subsidiebedrag per
kilo wil hetcollege hetgescheiden inzamelen van
oud papier en karton een extra impuls geven.

- de Destructieverordening 2006,inclusief toelich-
ting is vastgesteld en de Destructieverordening 1995
is ingetrokken.De Destructieverordening regelteen
aantal aanvullende zaken op grond van artikel 16
van de Destructiewetvan 21 februari 1957,waarin
de verwerking totnuttige producten en onschade-
lijk maken van ondeugdelijk materiaal van dierlijke
herkomstwordtgeregeld.

- de Archiefverordening 2006,inclusief toelichting 
is vastgesteld en de Archiefverordening 2003 is 
ingetrokken.In de Archiefverordening 2006 worden
de voorschriften gegeven voor hetbeheer van 
de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden.

- de Monumentenverordening 2006,inclusief toelich-
ting is vastgesteld en de Monumentenverordening
1999 Zandvoortis ingetrokken.De inhoudelijke 
wijzigingen van de Monumentenverordening zijn de
volgende.Aanpassing procedure voor de verlening
van een monumentenvergunning voor rijks- en
gemeentelijke monumenten.De in de oude ver-
ordening genoemde 'Monumentencommissie' is
gewijzigd in de 'Commissie voor Welstand en
Monumenten'.Hetonderscheid tussen een gemeen-
telijk monumenten een kerkelijk monumentis komen
te vervallen.De bepalingen over de aanwijzing tot
beschermd dorpsgezichtzijn komen te vervallen en
een bepaling over de klachtenregeling is opgenomen.

- de Verordening Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 2006,inclusief toelichting is 
vastgesteld en de Verordening Gemeentelijke basis-
administratie persoonsgegevens 2005 is ingetrokken.
De verordening betreftde verstrekkingen van persoons-
gegevens uitde gemeentelijke basisadministratie.

- de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
2004 en de Subsidieverordening restauratie panden,
deel uitmakend van de Rijksmonumentenlijst
Zandvoort1998 zijn ingetrokken en per directver-
vallen.Metingang van 2005 zijn er geen financiële
middelen beschikbaar ten behoeve van subsidies
voor monumenten in de gemeente Zandvoort.

De hierboven vermelde vastgestelde verordeningen
treden in werking op 1 april 2006 en liggen ter inzage
bij de Centrale Balie in hetRaadhuis en staan op de
gemeentelijke website.

Op 1 april 2006 treden in werking de volgende,door
hetcollege op 17 januari 2006 vastgestelde,nadere
regelingen.
- Op grond van hetDestructiebesluitwijsthet

college de algemene dierenbegraafplaats aan als

een terrein waarop kadavers van gezelschapsdieren
begraven mogen worden.Hetcollege besluithier-
toe op grond van de Destructieverordening 2006.

- hetBesluitInformatiebeheer 2006 waarin het
college voorschriften vaststeltvoor hetbeheer van
de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen
die nog nietnaar de archiefbewaarplaats zijn over-
gebracht.Hetcollege is hiertoe aangewezen door
de gemeenteraad in de Archiefverordening 2006.

- hetReglementGemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens 2006,waarin hetcollege regelt
hoe de gemeente omgaatmethetverstrekken 
van persoonsgegevens uitde GBA.Hetcollege is
hiertoe aangewezen door de gemeenteraad in 
de Verordening Gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens 2006.

Nota Vent- en standplaatsenbeleid 2004 gewijzigd
Hierbij maken Burgemeester en Wethouders van
Zandvoortbekend datzij de Nota Vent- en standplaat-
senbeleid 2004 op een aantal beleidsregels hebben
gewijzigd.Deze nota treedtéén dag na publicatie
inwerking.Een exemplaar van de gewijzigde nota is
te vinden op de website (Bestuur > Beleid > Nota's,
plannen en rapporten) en in te zien bij de Centrale Balie
van hetgemeentehuis.

Verkiezingen
Proces-verbaal
De voorzitter van hethoofdstembureau voor de op dins-
dag 7 maart2006 gehouden verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente maaktbekend,dathet
proces-verbaal van de zitting van dithoofdstembureau,
waarin de uitkomstvan de op die datum gehouden
stemming is vastgesteld,voor een ieder ter inzage is
gelegd bij Bureau verkiezingen,Swaluëstraat2.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
-2006-038Rv,ingekomen 03 maart2006,Boulevard

Paulus Loot35,gedeeltelijk oprichten garage.
-2006-039Lv,ingekomen 06 maart2006,Prof.

Zeemanstraat59,plaatsen dakkapel.
-2006-041Rv,ingekomen 06 maart2006,Thomson-

straat(directnaasthetkantoor van E.M.M.),plaat-
sen verenigingsgebouw.

-2006-042Lv,ingekomen 09 maart2006,van Speijk-
straat20,plaatsen trap van de 2e naar de 3e verdieping.

Bentveld:
-2006-040Lv,ingekomen 06 maart2006,Parnassia-

laan 24,plaatsen twee dakkapellen aan de voorzijde
en verhogen van de nok en vernieuwen van hetdak.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.U kunt
deze inzien tijdens openingstijden.Deze publicatie
betekentnietdatu uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kuntmaken.Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend,kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt.Een voornemen
tothetverlenen van vrijstelling wordtafzonderlijk
gepubliceerd.Mochtde vergunning of vrijstelling 
worden verleend dan zal ditworden gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Rectificatie Kapvergunningen
Per abuis is de volgende aangevraagde kapvergunning
ten onrechte in de Zandvoortse Courantvan week 7
geplaatst:Dr.C.A.Gerkestraat,1 dennenboom,aan-

vraag ingekomen 1 februari 2006,boom geeftover-
last,wel herplantplicht.
De correcte weergave van deze aangevraagde 
kapvergunning moetzijn:Dr.C.A.Gerkestraat107,
1 dennenboom,aanvraag ingekomen 1 februari 2006,
boom geeftoverlast,wel herplantplicht.
Belanghebbenden die zienswijzen in willen dienen
betreffende Dr.C.A.Gerkestraat107 dienen deze voor
30 maart2006 ingediend te hebben bij hetcollege van
de gemeente Zandvoort,Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
-Kostverlorenstraat96,1 eikenboom,verleend 16

maart2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend,kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem,afdeling Bestuursrecht,Postbus 956,2003
RZ Haarlem.Hetindienen van een beroepschriftheeft
geen schorsende werking.Een schorsende werking
wordtpas bereiktnadatde presidentvan de rechtbank
datin een voorlopige voorziening heeftbepaald.
In geval van onverwijlde spoed kuntu een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de president
van de rechtbank te Haarlem.Een dergelijk verzoek-
schriftdientvergezeld te gaan van een kopie van het
bezwaarschrift.Voor hetindienen van een verzoek om
voorlopige voorziening wordtgriffierechtgeheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

Melding of klacht? 
Bel metde Centrale Meldlijn (023) 574 02 00,óf vul op
de website hetdigitale formulier in óf stuur een brief
naar de klachtencoördinator.

Openingstijden Centrale Balie 
Maandag t/m woensdag:08.30 - 16.00uur 
Donderdag:08.30 - 20.00 uur 
Vrijdag:08.30 - 12.30 uur 
Tijdens de donderdagavondopenstelling kuntu maar
voor een beperktaantal zaken terecht:paspoorten en
rijbewijzen e.d.

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraatzijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 uur.

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken meteen collegelid doetu via 
hetcentrale telefoonnummer.Daarbij geeftu aan
waarover u hetcollegelid wiltspreken.Hetkan zijn dat
u eerstnaar een vakafdeling verwezen wordt.

Vragen over een bouwplan? 
Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen
is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag,woensdag,donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Deze week alleen de
gemeentepublicatie!
Voor een actueel 
overzichtvan de
nieuwsberichten:
www.zandvoort.nl.
Of neem een 
abonnementop de
digitale nieuwsbrief
van de gemeente.
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GBZ-raadslid Jaap Brugman
is vorige week dinsdag tijdens
de afsluitende vergadering
van de raadsperiode 2002-
2006, benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Onderscheiding Jaap Brugman

jongeren uit deze tijd geen
eenvoudige opgave. Een groot
compliment is daarvoor op zijn
plaats, omdat ze daarmee
tevens een bijdrage leveren
aan het voortbestaan van onze
plaatselijke ‘taal’.

Voorstellingen
Wie de voorstelling van afge-
lopen zaterdag gemist heeft
kan ook komende zaterdag om
20.00 uur nog terecht in
Gebouw De Krocht. Kaarten 
à € 7,00 zijn verkrijgbaar 
bij Mieke Hollander, Const.
Huygensstraat 15 en bij Freek
Veldwisch, Dorpsplein 9. De
Wurf speelt ‘Kinderen der Zee’
aanstaande zondag nog een
keer in het Huis in de Duinen.
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Politiek
P3 Oude- en nieuwe raad

Cultuur
P11 Tango Kwartet

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

‘Van die oudjes zou je toch wat
meer wijsheid verwachten’

OPZ loopt weg bij speech
Van der Veld

1

gezichten zien dat De Wurf tot
veel in staat is. Ans Veldwisch
als Aal, de vrouw van visser-
man Jaap (Theo Verburgt),
Willem Schilpzand als Visser-
man Wullem en zijn vrouw
Mien (Ina Koeman) zetten
allen een relaistische rol neer.
Opvallend was dat het blauwe
oog van Wullem niet door de
grimeur bleek te zijn aange-
bracht. Nelly Houtenbos, Mieke
Hollander, Els Hoogervorst en
Annie Trouw zetten op zeer
respatabele wijze een groep
buurvrouwen neer die het stuk
veel lokale kleur gaven. Dat
moet ook gesteld worden voor
Corry Jochems als de vrouw
van dominee Hulsman, Freek
van Veldwisch als Boer van

Saasse en Jan Hollander die op
het laatste moment de zieke
Hans Gansner verving in zijn
rol als politieagent.

Jeugd 
De grootste winst voor de toe-
komst van De Wurf is echter de
jeugd. Iris van Nes als Antje en
Hein Schrama als Arie, de kin-
deren van Visserman Jaap,
waren al eerder te bewonde-
ren. Beiden bevestigden hun
talenten met vrijwel foutloze
rollen. Ook debutante Nathalie
Plantinga als buurmeisje
Maertje kwam uitstekend uit
de verf. Opmerkelijk bij alle
jonge talenten was de manier
waarop zij de Zandvoortse
spraak presenteerden. Voor

Eén van hen was de Haarlemse
kunstschilder Jacobus van Looy,
karaktervol gespeeld door Bob
Gansner. De aanwezigheid van
Van Looy bleef in het vissers-
dorp van weleer niet onopge-
merkt. De meningen over zijn
artistieke prestaties waren
aanvankelijk niet positief.
Vooral de ouderen zagen die
vreemde man eigenlijk niet zo
zitten. Het contact met de
bevolking werd gelegd via de
jeugd van het dorp en zoals
altijd was er een happy end.

Karaktervol
Naast Bob Gansner als Jacobus
van Looy lieten bekende

Uitstekende voorstelling van De Wurf
Folklorevereniging De Wurf
heeft met het in 1978 door 
J.A. Steen geschreven toneel-
stuk ‘Kinderen der Zee’,
wederom bewezen dat het
tot uitstekende prestaties in
staat is. Onder regie van Rob
van Toornburg werd de peri-
ode rond 1900 gepresen-
teerd, waarin Zandvoort een
gewilde plaats was voor
kunstschilders, die het dorps-
en strandleven vastlegden.

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

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

• Boucheronbrood, zeer
gezond volkorenbrood € 0,95

• 4 appelflappen € 1,99
• Ham-Kaas croissant € 1,- 
• Roombotercake € 3,95 

“vers uit de oven!”

Geldig t/m zondag 26 maart

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Door Jaap Kerkman                   Scene uit “kinderen der Zee” Foto: OvM Fotografie

Zandvoort Optiek

Rubriek
P15 55plus: fietsplaatjes

Sport
P22 Schaken

Jaap Brugman ontvangt een lintje

Niet vergeten!
In de nacht van

zaterdag op zondag
gaat de zomertijd in

Om 2.00 uur gaat
de klok weer een 

uur vooruit

Brugman, die gedurende 
12 jaar zitting had in de Zand-
voortse volksvertegenwoor-
diging, deed dat voor verschil-
lende partij. In de jaren
zeventig was hij kandidaat

voor onder andere de CHU en
later CDA, maar haalde vaak de
raad net niet. Ook was hij kan-
didaat voor de plaatselijke
groepering Zandvoort 2000.
Maar uiteindelijk kwam hij in
1990 namens de VVD in de
raad. In de periode 1994-1998
vertegenwoordigde Brugman,
net als in de nu afgelopen 
periode, Gemeente Belangen
Zandvoort.

Brugman, die ook actief was in
diverse maatschappelijke orga-
nisaties, gaf in zijn afscheids-
speech een overzicht van zijn
raadswerk. Aan het eind daar-
van constateerde hij dat
Zandvoort tot zijn spijt niet
veel verder is gekomen dan
toen hij aantrad. Nog altijd zijn
goede voornemens voor onder
andere de Middenboulevard
nog niet verwezenlijkt.
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Burgerlijke stand
11 maart 2006 - 17 maart 2006
Geboren:
Johanna Delfi, dochter van:
van Elk, Henri en: Hutabarat, Herda Pamela.
Ella Annelies, dochter van:
Wusten, André en: Ramnarace, Maritia Nalinee.
Angel Noëlle, dochter van:
Botschuijver, Nathalie Chantal.

Ondertrouwd:
Wemekamp, Mark Richard en: Dijkstra,Tietje Trijntje.
Segbars, Cornelis Hendricus Jacobus Maria en:
Goossens, Anthonia Gerarda.
Beek, Eduard Paul en:Wlodarczyk, Katarzyna
Aleksandra.
de Groot, Ernst Nico en: Serlie, Marjolein.

Overleden:
Boele geb. Doornekamp, Gezina, oud 83 jaar..
Hagen, Eduard, oud 62 jaar.
Poll geb. Schaap, Geertruida Louisa, oud 93 jaar.
Plooijer geb.Wagenaar,Anna Maria Hendrika,oud 87 jaar.
Terwee geb. Heidebrink, Eremia, oud 76 jaar.
Lefferts, Robertus Maria Johannes, oud 43 jaar.

Familieberichten

Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Dit weekend ook de avondkeuken geopend!

ZONDAG 26 MAART

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur mw. drs. T.J. Koens uit Amsterdam
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur Prof. Dr. M. den Dulk uit Alphen a/d Rijn
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

2
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De dood is als een kaars
die ‘s morgens wordt gedoofd

omdat de nieuwe dag is begonnen.

Mijn allerliefste allesie en mijn 
aller-allerliefste papa van de wereld 

heeft ons veel te vroeg moeten verlaten

Robertus Maria Johannes Lefferts
Robért

3 mei 1962 15 maart 2006

‘Ik heb nog zoveel te doen,
maar de tijd is me niet gegund.’

echtgenoot van: Joke
papa van: Quentin
baasje van: Prince
zoon van: Henk en Jo †
broer van: Hans en Petra, Priscilla, Ivana
schoonzoon van: Bep  en Jan
zwager van: Gerry en Joke, Lorenzo, Angelo

Maico en Regina, Nanda, Christy
Jan
Joke en Hinnie, Bianca, Henk

Keesomstraat 177,
2041 XG Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 21 maart plaatsgevonden 
in crematorium Westerveld.

HOORT ZEGT HET VOORT!
Kelly Koene en Avi Ovadiah

Treden in het huwelijk op donderdag 30 maart om
14.00 uur in het gemeentehuis van Zandvoort

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

“De Heer is mij tot hulp en sterkte.
  Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.”

Psalm 118 : 7

Plotseling nam de Heer tot Zich onze broer, zwager
en oom

Andries Luijendijk
� 12 december 1919    Zandvoort    � 17 maart 2006

Correspondentie-adres:

D. Luijendijk 
H. Heijermansweg 81
2042 XR  Zandvoort

Andries is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum 
Zandvoort, Tollensstraat 67 te Zandvoort, alwaar geen 
bezoek.

De Uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 
24 maart om 12.45 uur in de Protestantse kerk aan
de Poststraat 1 te Zandvoort, waarna om plm. 14.00
uur de bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden
op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat
67 te Zandvoort. 

Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van de begraafplaats.

C.J. van der Klugt-Luijendijk 

D. Luijendijk
J.C. Luijendijk - Hesselink

Neven en nichten
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Zandstede of
Bloemenzand, wat
gaat het worden?

In de krant gelezen dat we
toch moeten fuseren. Met
Bloemendaal. Heemstede of
Bennebroek. Een nieuwe
naam voor Zandvoort? Je
weet maar nooit. Onze bad-
plaats gaat dan Zandbroek
heten. Zandstede kan ook.
Bloemenzand is ook een
optie.

Ach, we hebben weer een
ander gemeentebestuur. Dus
kun je van alles verwachten.
Nee. Over politiek schrijven
doe ik niet. Heb ik ook nooit
gedaan. Ingewikkeld gefoe-
zel ligt me niet. Bij het
afscheid van echtgenoot’s
politieke carrière was ook
onze kleinzoon aanwezig. Ze
waren er allemaal trouwens.
Moeder, broer, zus en aan-
hang. De politieke afhande-
ling duurde lang.Té lang voor
kleinzoon.

Ik zag hem wanhopig rond-
kijken. Wiebelen op zijn
stoel….Na het afscheid van
veel raadsleden en de ridde-
rorde voor echtgenoot was er
een receptie. Voor kleinzoon
een feestje. Lekkere hapjes
alom. Met een glaasje fris in
zijn hand zag ik dat hij ieder-
een bekeek. De volgende dag
op school waren er vragen.
Ook van zijn juf:“Hoe was het
Wesley? Vond je het interes-
sant? Zijn laconieke ant-
woord:“Nee. Iedereen maak-
te ruzie. Ze schreven briefjes
naar elkaar. Net een stelletje
kleuters. En er liepen ook
twee mensen de zaal uit.
Onbeleefd hoor. Dat doe je
toch niet?”

Ik weet wel een oplossing.
Jongelui in de raad. Zal dat
helpen? Misschien is dat beter.
Voorlopig moet Zandvoort
gewoon Zandvoort blijven.
Met een fijn strand. En een
mooi plein. En gewoon zoals
het was en is:
Zandvoort aan zee.

Lienke Brugman
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De vertrekkende leden van de
raad werden door Burge-
meester Van der Heijden
bedankt voor hun inzet. Van
der Heijden gaf een overzicht
van wat er zoal bereikt was:
onder andere het Zorgloket,
de voorbereidende besluiten
voor Louis Davids Carré en
Middenboulevard en de nu in

uitvoering zijnde bouw van het
wijkcentrum in Nieuw Noord.

Afscheid
Na zijn algemene overzicht
dankte hij de scheidende
raadsleden Astrid van der Veld
en Cor van Koningsbruggen
(GBZ), Ype Brune en Dick Bos
(CDA), Cees Harms (OPZ), René

van Liemt (Liberaal Zandvoort),
Marijke Herben (Lijst Herben)
en als laatste Jaap Brugman
(GBZ) met een persoonlijk
woord. VVD-vertegenwoordi-
ger Cees Oderkerk was afwe-
zig. Aan het slot van de verga-
dering beantwoorden een
aantal scheidende volksverte-
genwoordigers de woorden
van Van der Heijden. In een
enkel geval, zoals Astrid van
der Veld en Ype Brune, met een
kritisch woord over het verloop
van de afgelopen vier jaar,
terwijl OPZ-er Cees Harms in
zijn afscheidsspeech een af-
keurend woord in de richting van
Astrid van der Veld liet horen.

Herinneringen
Alle raadsleden kregen een
aantal herinneringen aan de
afgelopen periode overhan-
digd. Zoals onder andere het
Straatnamenboek van Zand-
voort en een groepsfoto van de
raad, de buitengewone raads-
leden, burgemeester, wethou-
ders en griffie.

Opmerkelijk was dat de bui-
tengewone commissieleden
deze geschenken niet kregen
aangeboden.
Met een geanimeerde recep-
tie kwam een einde aan een
roerige raadsperiode 2002-
2006.

De laatste bijeenkomst was begonnen met een gezamenlijk
koud buffet. De vergadering zelf, bijgewoond door een groot
aantal belangstellenden, waaronder familieleden van de raads-
leden, werd ontsierd toen de OPZ-kopstukken Simons en Boevé
tijdens een kritisch afscheidswoord van GBZ-vertegenwoordig-
ster Astrid van der Veld demonstratief de raadszaal voor korte
tijd verlieten. Voor de rest van de bijeenkomst was er sprake
van een geannimeerde stemming.

Laatste bijeenkomst oude gemeenteraad
Simons en Boevé verlaten demonstratief vergadering

De burgemeester sprak ver-
volgens de nieuwe raad toe 
en hield ze voor dat het niet
zo maar een ‘baantje’ is.“Vaak
zal er ook in de weekenden 
een beroep op u worden
gedaan”, hield hij ze voor.
“Samenwerking is belangrijk.
Ieder vanuit zijn eigen overtui-
ging. Ik hoop op vier vruchtba-
re jaren”, sloot de burgervader
zijn rede af.

Daarna moest er uit de nieuwe
raadsleden een vervangende
voorzitter benoemd worden.
Wettelijk is vastgelegd dat het
langstzittende raadslid hiervoor
in aanmerking komt. Omdat
niemand zich tegenkandidaat
had gesteld,kwam Gert Toonen
(PvdA) in aanmerking. Hij aan-
vaarde het vice-voorzitterschap
van de Zandvoortse raad.

Vervolgens moest er een pre-
sidium benoemd worden. Dit
is een commissie de alle zaken
en procedures rond de raad
moet bewaken en vastleggen.
In de periode na een verkie-
zing, als er dus nog geen com-
missies zijn benoemd, is het
presidium ook de tijdelijke
commissie van ‘Alle aangele-
genheden’. Alle fractievoorzit-
ters werden in het presidium
benoemd.

Ook de griffie heeft voor de
nieuwe raadsperiode een nieu-
we leidinggevende nodig. Fred
Paap (VVD) gaat de komende
vier jaar leiding geven aan de
beide raadsgriffiers en hun
medewerkers.

Hiermee werd, na niet meer
dan een half uur ‘vergaderen’,

de eerste vergadering van de
nieuwe raad afgesloten. Een
nieuwe raadsperiode is begon-
nen. Alleen indien er wethou-

ders komen die ook een raads-
zetel hebben, zullen er nog-
maals nieuwe leden moeten
worden geïnstalleerd.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
Donderdagavond is onder grote publieke belangstelling de 
nieuwe gemeenteraad van Zandvoort geïnstalleerd. Alle raads-
leden legden de belofte of de eed af die door burgemeester 
Rob van der Heijden van te voren was uitgesproken.

De burgemeester feliciteert Gert Toonen met zijn vice-voorzitterschap

Ruim honderd bewoners van
het Huis in de Duinen beleef-
den vorige week dindag een
feestelijke middag met een
optreden van The Shepherds.
De uit IJmuiden afkomstige
Helen, John en Nico Schaap
waren vanaf 1963 een niet weg
te denken factor in de Neder-
landse ammusementswereld.
In Nederland werkten The
Shepherds in de Snip & Snap
Revue en traden op in de Corry
Brokken Show.

Helen en John treden sinds het
overlijden van hun broer Nico
in 1999 op als duo in zorg- en
bejaardenhuizen. In deze regio
verzorgt de in Zandvoort wonen-
de heer De Pauw van Peacock
Foundation voor een aantal

verzorgingshuizen optredens
van diverse bekende artiesten.
Helen en John Shepherd pre-
senteerden zich in de grote
zaal van het Huis in de Duinen
met een vlotte show van tallo-
ze bekende eigen liedjes. Ook
nummers van andere artiesten,
zoals Willy Alberti en Toon
Hermans, die door de aan-
wezigen vaak uit volle borst
werden meegezongen of mee
geneuried, stonden op het
programma.
Aan de hand van de diverse
songs werd met een vaak
geestige toelichting van Helen
een wandeling gemaakt door
de geschiedenis van The
Shepherds die in 1963 debu-
teerden met de single ‘Dank u
voor de mooie morgen’.

Feestelijke middag met
The Shepherds
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23-3 Zandvoortse Postzegel Club 
Clubavond. In Pluspunt,
aanvang 19.00 uur 

25-3 New Wave Muziekschool 
Uitvoering door leerlingen,
in Pluspunt. Aanvang 19.00 uur.

25-3 Uitvoering Muziekschool New 
Wave Aanvang 19.00 uur.
Meer informatie, bel 5719255

31-3 Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble Smartlappen en 
Levensliederen zingen o.l.v. Gré 
van der Berg met haar accordeon.
Café Koper, aanvang 21.00 uur

WEEK 12 • 2006

8 april ‘Uw tuin voorjaarsklaar’
Bent u chronisch ziek, heeft u een beperking of bent u ouder dan 55? 

Dan behoort u tot de doelgroep van WonenPlus Zandvoort.

WonenPlus biedt praktische ondersteuning en bemiddeling op het gebied
van wonen en welzijn. Doel is zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig
thuis te kunnen blijven wonen. Hiervoor ontwikkelen wij diverse diensten
die uitgevoerd worden door vrijwilligers of professionele bedrijven.
WonenPlus biedt onder andere: klusjes in huis en tuin, advies en instal-
latie van apparatuur, diverse diensten aan huis tegen aantrekkelijke
tarieven, bemiddeling en ondersteuning.

Naast deze mogelijkheden hebben wij nu een speciale actie:

Ja, ik ben geïnteresseerd in een lidmaatschap van WonenPlus

0 ik wil graag dat mijn tuin op 8 april aan kant gemaakt wordt

0 ik heb een balkon en kan hulp bij schoonmaken en neerzetten 
tuinmeubilair gebruiken

0 ik vind 8 april leuk, maar een andere dag is ook goed

0 ik heb geen tuin/balkon maar wil wel meer informatie over WonenPlus

0 ik heb momenteel nog geen hulp nodig, maar in de toekomst wel.
Ik krijg daarom graag informatie over WonenPlus

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………Postcode:………………………

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Uw tuin voorjaarsklaar!
Op 8 april komen een aantal plaatselijke politici, ondersteund door vrij-
willigers van WonenPlus, een aantal tuinen aan kant brengen. Geen zware
werkzaamheden, wel licht snoeiwerk, vegen, maaien, onkruid wieden en
uw tuinmeubilair uit schuur of berging halen en even schoonmaken.

Geeft u zich nu op voor WonenPlus! Behoort u tot de eerste groep aan-
melders, dan komt u in aanmerking voor de tuinactie op 8 april. Maar
ook daarná staan wij voor u klaar om uw tuin te doen of om u te helpen
met andere vragen en problemen.

Interesse? Vult u dan het onderstaande strookje in en stuur het op
naar:WonenPlus, Flemingstraat 180, 2041 VP, Zandvoort.
Mail naar info@wonenpluszandvoort.nl of bel 023-5717220 ma t/m do
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

2-4 Kunst Aan Huis Het woonhuis 
aan de Haarlemmerstraat 13D 
wordt omgetoverd tot kunst-
winkel. Op 3 etages exposeren 
Zandvoortse kunstenaars hun 
werkstukken.
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster 
plays and sings Nat King Cole.
Locatie: De Krocht.
Aanvang 14.30 uur.Toegang €10,-

2-4 Rommelmarkt Pluspunt
10.00 tot 15.00 uur. Uitsluitend
tweedehands spullen.Voor meer 
informatie, bel 5717113

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.
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Met oog en oor
de badplaats door

Bushalte
Sinds in december de route
van bus 81 zodanig is gewij-
zigd dat deze lijn niet meer
het Stationsplein aandoet,
staat er op de hoek van de
Van Speijkstraat en Van
Lennepweg een bushokje 
dat geen functie heeft. De
halte voor de bus komende
uit de richting Bloemendaal/
Haarlem is verplaatst naar 
de Burg. Van Alphenstraat,
terwijl voor de reizigers rich-
ting Haarlem een halte is
gemaakt aan de noordzijde
van de Van Lennepweg. Een
bewoner van dr. Mezgerstraat
verwonderde zich er over dat
er bij de nieuwe haltes geen
abri’s zijn geplaatst. Na op 
16 februari de gemeente te
hebben geschreven kreeg hij
op 7 maart een snel antwoord.
De gemeente schreef dat bij
de nieuwe halte op de Van
Alphenstraat binnenkort een
abri geplaatst zal worden,
maar dat het voor de bushal-
te aan de noordzij van de Van
Lennepweg niet mogelijk is,
omdat het trottoir daar
slechts 2,5 meter ruimte is.
Als overgegaan zou worden
tot een aangepaste abri 
zou de doorgang van onder
andere voetgangers en rol-
stoelers belemmerd worden.
De gemeente meldde en pas-
sant dat bij de Provincie
Noord-Holland aangegeven
is, dat zij lijn 81 in de nieuwe
dienstregeling weer langs
het NS-station en via de dr.
Mezgerstraat wil laten rijden.

WOZ controle
Een bewoner van de Koningin-
neweg kreeg onlangs bezoek
van een gemeenteambte-
naar voor een controle in het
kader van de Wet Onroerend
Zaakbelasting. Volgens de
bewoner is betreffende amb-
tenaar op weg gestuurd 
met het uitgangspunt dat
“een afsluitbare woonruim-
te, waarin een keuken en een
douche gelegenheid aanwe-
zig zijn, gezien moet worden
als een zelfstandige woon-
eenheid”. Bewoners of de
eigenaar worden hiernaar
aangeslagen voor afvalstof-

later te constateren dat het
licht was aangegaan.“Ze zijn
momenteel van de NUON 
in de wijk aan het werk,
misschien dat iemand ver-
geten heeft een knopje om
te zetten en dat na mijn 
telefoontje alsnog gedaan
heeft. Voor de beantwoor-
ding door de medewerkster
van de politie had deze 
burger overigens weinig
waardering.

WhoZnext

Jongeren van het WhoZnext-
team uit Zandvoort organi-
seren op 12 april een Street-
magic Day voor de kinderen
van groep 8 en de leerlingen
van het Wim Gertenbach
College.
Het evenement wordt geor-
ganiseerd door acht leerlin-
gen van klas 4 van de
Gertenbach. De activiteiten
worden gehouden op het
Wim Gertenbach-terrein aan
de Zandvoortselaan. De 
organisatoren krijgen een 
subsidie van de Gemeente
Zandvoort, mits het voldoet
aan de verwachtingen van de
gemeente. Er zijn op 12 april
een drietal activiteiten: Panna
K.O-competitie (straatvoet-
bal), straatbasketbal en een
dans demonstratie. Bij het
dansen zijn er twee verschil-
lende mogelijkheden die de
jongeren kunnen leren. De
middag wordt muzikaal
omlijst door een DJ van de
Wim Gertenbach.WhoZnext
is een landelijk campagne van
het Nederlandse Instituut
voor Sport en Bewegen, die
zich richt op de bevorderin-
gen van jeugdparticipatie in
sport. WhoZnext wil ervoor
zorgen dat jongeren meer
invloed krijgen op sportge-
bied. Kijk voor meer informa-
tie op www.whoznext.nl

fenheffing en rioolrecht ten
bedrage van circa € 300 per
eenheid per jaar. Dat kan 
volgens de bewoner van de
Koninginnenweg een verho-
ging betekenen van € 1200 per
jaar, ook als de eenheden ver-
huurd worden in de maanden
oktober tot maart en in de 
overige maanden aan toeris-
ten, De door de gemeente
gehanteerde definitie betekent
volgens onze zegsman ook dat
een hotel of Bed & Breakfast-
bedrijf dat geen keukenblokje
op de kamer heeft, niet aan-
geslagen kan worden. De
bewoner vindt dat het er op
lijkt als of de gemeente de
weggevallen helft van de WOZ
belasting hier wil compense-
ren.“Ik heb altijd aangenomen
dat de toeristenbelasting er
was ter compensatie van de
extra lasten (afval/riool e.d.)
voor de gemeente. Ik sta wer-
kelijk perplex hoe het in
Zandvoort zomaar mogelijk is
dat dit soort belastingen, zon-
der in de politiek te zijn bespro-
ken, zonder meer opgelegd
dreigen te kunnen worden”,
zo besloot hij. Namens de
gemeente Zandvoort ant-
woordde mediavoorlichter 
Van Heemst desgevraagd, dat
bewoners die het niet met
deze gang van zaken eens zijn,
er goed aan doen zich te 
wenden tot de gemeentelijke
belastingambtenaar.

Straatverlichting
Een inwoner van Nieuw Noord
merkte vorige week dat de
straatverlichting in een groot
deel van zijn wijk het niet
deed. Hij probeerde de sto-
ringsdienst van NUON te bel-
len, daar kreeg hij echter een
nummer van de gemeente
Zandvoort oftewel het nummer
van het raadhuis, dat echter
uitsluitend overdag te berei-
ken is. Ten einde raad belde hij
de regiopolitie. Een medewerk-
sters maakt hem in niet mis te
verstane bewoordingen duide-
lijk dat dit geen taak voor de
politie is. Zijn vrouw kon de
schijnbaar geïrriteerde dame
horen ‘spreken’. Ontstemd trok
de verontruste burger zich
terug om ruim een half uur

Carl Simons, namens de
Ouderen Partij Zandvoort deel-
nemer aan de diverse over-
leggen: “We zijn een aantal
hobbeltjes tegengekomen, en
niet bij ons, die voor wat ver-
traging zorgen. Een hobbeltje
kan namelijk een berg worden,
kijk maar naar Haarlem.
Wij zijn het samen wel eens
maar de vraag is nu: gaan 
we met twee of met drie 
verder en daar kan ik geen zin-
nig woord over zeggen.”

Gert Toonen, onderhandelaar
namens de PvdA: “Wat ik
begrepen heb is dat de VVD en
de OPZ nog met elkaar in over-
leg zijn over de nota die ons
over de streep moet trekken. Ik
kan dus nog niets zeggen over
onze deelname aan een colle-
ge.Wij willen weten hoever ze
terug willen draaien en wat
dan de gevolgen zijn. Wij
wachten het antwoord op 
die vragen af.”

Gert-Jan Bluijs, fractievoorzit-
ter van de nieuwe CDA fractie,
is het niet eens met de huidige
gang van zaken:“Het gaat een
beetje raar de laatste tijd. We
werden in beslotenheid bij

De afgelopen week is het druk geweest op het raadhuis. Veel
overleg tussen de beoogde partners in een nieuw college: VVD
en OPZ. Afgelopen vrijdag is een ambtelijk stuk verschenen dat
uitsluitsel moet geven over de gevolgen van het eventueel
terugdraaien van de besluiten aangaande de Middenboulevard.

elkaar geroepen en ik dacht
dat er een procedure werd
besproken. De heer Tates vond
het te kort dag om nog een
openbare vergadering uit
te schrijven en dus moest
het maar in beslotenheid. Wij 
hebben toen kenbaar gemaakt
dat wij absoluut niet in een
college willen samen met VVD
en OPZ. Het heeft mij verbaasd
dat de PvdA, in die besloten
vergadering, relatief gemak-
kelijk zei dat ze wilde mee-
denken over een brede coalitie
voor Zandvoort. Wij willen
graag op de hoogte gehouden
worden van de ontwikkelingen
en daarom heb ik zaterdag via
de griffie een nota gekregen
die nog vertrouwelijk is. Hierin
staat wat de financiële en 
juridische consequenties zijn
als de besluiten voor de
Middenboulevard worden
teruggedraaid.Volgens de heer
Tates was het in zijn opdracht
gemaakt en kon alleen hij er
dus over beschikken. Hiermee
gaat hij dus de weg in die 
hijzelf altijd heeft verfoeid:
de achterkamertjes politiek. Ik
ben bang dat het nog een 
tijdje gaat duren voordat er
een college is.”

“Coalitiebesprekingen zijn een
paar hobbeltjes tegen gekomen”

Twee Zandvoortse politica,
Belinda Göransson (VVD) en
Ingrid de Leeuw (SP),zijn vrijdag-
avond 24 maart a.s.te gast in het
radioprogramma Vrijdagavond-
café,dat van 19-21 uur live wordt
uitgezonden vanuit Hotel Hoog-
land. Zij zijn nieuwkomers in de
gemeenteraad en gaan als vrou-
wen in de politiek met presen-

tator Tom Hendriks praten over
vrouwen in de jazz. Evenals de
politiek lijkt de jazz vooral een
mannenwereld,maar de praktijk
is gelukkig al tientallen jaren
anders.Vrijdagavondcafé in Hotel
Hoogland is te beluisteren via de
kabel op FM 104.5 en via de ether
op FM 106.9,maar kijken naar de
radio mag en de toegang is vrij.

Twee politica in ‘Jazz at Hoogland’

VVD voorman Wilfred Tates Foto: OvM Fotografie
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over
de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

•  Dubbele garage en oprit voor meerdere auto’s
•  L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde 

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
•  Goed onderhouden, doch gedateerd
•  Woonopp. ca. 190 m2 , perceelopp. 637 m2

Vraagprijs: € 895.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 84 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 2-kamerappartement
(vh. 3 kamers) met zonnig balkon en zeezicht

•  Lichte ruime woonkamer met haard en balkon
•  Berging in de onderbouw
•  Het complex beschikt over een lift
•  V.v dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

 PASSAGE 3/38 ZANDVOORT

•  Royaal 3-kamerappartement op de 8e verdieping
•  Schitterend uitzicht over zee, duinen en dorp
•  Breed balkon op het zuiden
•  Gebouw is voorzien van 2 liften
•  Centrale ligging t.o.v. winkels, station en strand
•  Eventueel met garage te koop

 TOLWEG 4-A ROOD  ZANDVOORT

•  In karakteristiek gebouw gelegen bovenwoning 
met royale garage/loods op de begane grond

•  Woonkamer, keuken met deur naar balkon,
1 slaapkamer, toilet en douchegelegenheid

•  De woning dient geheel gerenoveerd te worden
•  Gaskachel verwarming
•  Woonoppervlakte ca 45 m2 (excl. loods)

Vraagprijs: € 129.000,-

 LEEUWERIKENSTRAAT 16/4 ZANDVOORT

•  3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon
op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

•  Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken, 
bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer

•  Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 PASSAGE 7 ZANDVOORT

•  Winkelruimte op levendig locatie nabij station,
boulevard en strand gelegen

•  Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m2

•  Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m2

•  C.v. gas  
•  Geen buitenruimte 
•  Op korte termijn te aanvaarden

 Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

 TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen, fraai verbouwd
3 kamer hoekappartement (vh. 4 kamers)

•  Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard
•  Licht afgewerkt, om zo te betrekken!
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Evt. garage te koop ad. € 29.500,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 269.000,-

€   22.500,- garage
Vraagprijs: € 219.000,- appartement

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0612.indd   1 21-03-2006   14:22:52
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Al in 1999 was het col-
lege ervan overtuigd
dat de Zandvoortse
watertoren op de
gemeentelijke monu-
mentenlijst moest
worden geplaatst.
Onlangs ontstond er
enige twijfel over de
status van het beeld-
bepalende gebouw
toen wethouder
Michel Demmers het
slecht onderhouden
pand verkocht aan een
aantal investeerders.

Er werd getwijfeld aan
de gemeentelijke monu-
mentenstatus. Als dat
namelijk niet het geval
zou zijn, konden de
nieuwe eigenaren ermee doen
wat ze wilden. Tijdens de laat-
ste raadsvergadering waren er
een aantal vragen gesteld die
Demmers allemaal op de juis-
te manier heeft beantwoord.
Het pand is een gemeentelijk
monument.

Het aanwijzen van de water-
toren als gemeentelijk monu-
ment was een bevoegdheid
van het college. Het gebeurde

naar aanleiding van een ver-
zoek van de Nederlandse Water-
toren Stichting. Deze stichting
onderzocht in opdracht van
het Projectbureau Industrieel
Erfgoed hoe het zat met de
Nederlandse watertorens.

Tegelijkertijd besloot het col-
lege een verzoek bij de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg
in te dienen om de toren aan

te wijzen als rijksmonument.
Volgens de watertorenstichting
zou de Zandvoortse watertoren,
indien die na 50 jaar nog zou
staan, aangewezen worden als
rijksmonument. Die 50 jaar 
is een harde eis op grond 
waarvan een object rijksmo-
nument zou kunnen worden.
De Zandvoortse watertoren is
uit 1950/ 1951. Er was dus nog
een overbruggingsperiode (het
besluit was in 1999 genomen).
Van een aanmelding om ‘onze’
watertoren tot rijksmonument
uit te roepen is het echter niet
gekomen.

De vraag is nu: wat mag er met
de watertoren gebeuren? Wie
aan een gemeentelijk monu-
ment iets wil veranderen moet
daarvoor, uiteraard, een bouw-
vergunning maar tevens een
monumenten verbouwvergun-
ning aanvragen. Tijdens de
behandeling van deze vergun-
ningen worden de plannen
zwaarder getoetst dan gewoon-
lijk het geval is. Dat gebeurt
door de commissie Welstand
en Monumenten. Het beeld
bepalend karakter van het pand
zal behouden moeten blijven.

De watertoren is toch wel een 
gemeentelijk monument Hans Ruurda en Hans Claessen

voeren al enige tijd strijd met
de gemeente Zandvoort over
een hek dat zij ongeveer een
jaar geleden rondom hun voor-
tuin in de Spoorbuurtstraat
hebben geplaatst.“Toen we hier
kwamen wonen wisten we dat
we er een leuk huis van konden
maken.Het is natuurlijk wel een
apart straatje en we konden
verwachten dat het druk kon
zijn, met name in de weeken-
den wanneer uitgaanspubliek
van en naar Haarlem reist en
dus via dit straatje moet, maar
toch hebben we het erop
gewaagd! Het is een verande-
ring ten opzichte van hoe het
hiervoor was,” aldus Hans
Ruurda.

Het hek was volgens Ruurda
noodzakelijk en laat dat met
een paar foto’s duidelijk zien.
“Niet alleen hebben wij last van
geluidsoverlast, maar ook van
vernielingen van auto’s, tuin-
planten, tuinspullen en rond-
slingerend vuil. Om die vernie-
lingen tegen te gaan hebben
we dus een kostbaar hek
geplaatst om de veiligheid van
het huis en de spullen in de tuin
te waarborgen. De buren wis-
ten ervan, willen het zelf ook en
keurden het goed.”

Helaas bleek het plaatsen van
het hek niet zo gemakkelijk te
gaan. In de brievenbus (aan het
hek….!!) ontvingen Ruurda en
Claessen boze brieven van de
gemeente. Hierin werd vermeld
dat het hek te hoog was en dus
niet in het bestemmingplan
paste, maar tevens dat het zon-
der vergunning was geplaatst.
Zij dienden het hek onmiddel-
lijk te verwijderen.Werd dit niet
binnen de gestelde tijd gedaan,
dan dienden zij een dwangsom
van circa €1250 te betalen voor
elke maand dat zij in gebreke
blijven.

Geschrokken en teleurgesteld
heeft Ruurda contact opgeno-

men met de gemeente en
tevens wethouder Demmers,
die over de vergunningen gaat,
om advies gevraagd. Ook haal-
den ze de architect van het huis
erbij. Demmers meldde dat het
allemaal wel goed zou komen
en dat er niets aan de hand
was.“Ik vind het ook erg raar dat
dit hek wel een vergunning
nodig heeft,maar hetzelfde hek
van Claessen, die een kappers-
zaak hier verder op heeft niet!
Toen kwam ik erachter dat het
hek van Claessen niet bij het
bestemmingplan hoorde, maar
die van het huis wel. Is toch
belachelijk voor woorden? Ook
meldt het bestemmingsplan
dat het planten van een haag
wel mag en een traliehek niet.
Hoe kan dat?”

Volgens Ruurda heeft niemand
last van het hek, is het hek te
duur om het weer te verwijde-
ren en worden de spullen min-
der snel vernield of gestolen.
Allemaal argumenten die voor
het hek pleiten, maar de
gemeente blijft voet bij stuk
houden en wijkt tot nu toe niet
van het bestemmingsplan af.
“We hebben nu een advocaat
genomen. Hij zegt dat we juri-
disch niet sterk staan,omdat de
rechter de ambtenaar niet zal
afvallen. Het bestemmingsplan
gaat dus voor.We hebben al een
handtekeningenactie gehou-
den en een gesprek met de bur-
gemeester en de wijkagent
gehad (de laatste zegt overi-
gens dat een dergelijk hek de
enige oplossing is). Niets heeft
tot nu toe geholpen.”

Maar de strijd is nog niet op-
gegeven door Hans Ruurda 
en Hans Claessen. Op 23 maart
zal er een hoorzitting bij de
gemeente plaatsvinden waar-
bij de commissie van ‘Wijze
Heren’ juridisch gaan bekijken
of het mogelijk is om van het
bestemmingsplan af te wijken.
Ruurda en Claessen houden
hun hart vast!

Omstreden hekwerk

Foto: OvM Fotografie

Ook ondernemers enthousiast
over ZandvoortPas

Volgens een medewerkster
van Bruna Balkenende is het
soms nog even wennen.
Mensen vergeten nog wel
eens de pas te tonen en goed
op de kortingen te letten die
er wekelijks in de krant staan.
Ook dat sommige onderne-
mers niet elke week adverte-
ren, maar dat hun aanbieding
wel een hele maand geldig is,
beseft nog niet iedereen.

Ook gaan veel ondernemers de
aanbieding op de toonbank
zichtbaar maken als geheu-
gensteuntje. Dit zal zeker gaan
helpen om de pashouders er
extra op te attenderen. Bij
Reisbureau KVSA krijgen ze erg
veel enthousiaste reacties van
klanten, die een reis boeken en
maar liefst 50% korting ont-
vangen op hun annulerings-
verzekering. Wist u trouwens

De ZandvoortPas raakt langzaam maar zeker ingeburgerd zeg-
gen veel ondernemers. Ongeveer 700 inwoners hebben de pas
inmiddels aangeschaft en maken gebruik van de vele kortin-
gen en leuke aanbiedingen.

al dat IJzerhandel Zantvoort
bij besteding vanaf € 50,00
het aankoopbedrag van de 
pas (€ 7,50) vergoedt? Dieren-
winkel Dobey geeft een vaste
korting van 10% en dat werkt
uitstekend volgens eigenares-
se Eugene van Soest:“Mensen
weten dan precies waar ze aan
toe zijn”. Ook Belli E.Ribelli is
erg tevreden met een vaste
korting geven, omdat veel
klanten die eerst shoppen in
bijvoorbeeld Haarlem alsnog
bij haar terugkomen voor de
persoonlijke service.

Bij Videotheek Videoland heb-
ben ze zeer leuke aanbiedin-
gen die maandelijks wisselen.
Zo bieden zij nu de 2e film gra-
tis aan bij de huur van een
New release film.
Williams Pub merkt op zondag
al een toename van klanten

voor de Karaoke actie door de
ZandvoortPas. Bij de andere
horeca ondernemers moet de
pas nog wat op gang komen.
Het is wellicht even wennen
om de pas te laten zien in
kroeg of restaurant. Toch zijn
ook hier erg veel leuke extraa-
tjes te vinden.

Binnenkort mogen wij u ook
de voordelen laten zien bij de
strandpaviljoens en kunt u
wellicht deze zomer heerlijk
genieten van zon en zee op
een strandbedje voor een
betaalbare prijs! Daar zijn we
met zijn allen wel aan toe na
deze tegenvallende kou!
Vraag dus snel een pas aan via
de bestelbon (zie pagina 4) en
profiteer ook! 
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Internationaal bedrijf zoekt

Ondernemer/Entrepeneur

voor wereldwijd zaken doen

Ongelimiteerd inkomen.

E-mail: PRTO@hccnet.nl 

Tel.: 06-20 31 67 66
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS      INVULBON ZANDKORRELS
-------------

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

------------- 
Rozenobel Antiek vraagt

te koop:
meubelen,

oud speelgoed,
kristal, porselein,
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,
ook op zondag.

Dinsdag gesloten.
-------------
Te huur:

garage in
Patrijzenstraat. € 110,-
p.m. Tel. 06-22740464

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

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Kralen en wooncadeau Winkel
Gaat verhuizen

van de Engelbertstraat 
naar Jupiter Plaza! Haltestraat 10

Van 30 maart t/m 6 april
zijn wij gesloten.

Vanaf 7 april bent u van 
harte welkom in ons nieuwe pand!

Zon, zee en strand?
Onze 

bloembolletjes
zijn al in het land!

Gezocht:
huishoudelijke hulp
voor 4 uur per week.

Met ref. Reacties op tel:
06-22391547

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze 
activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer. 
De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf
meer kwaliteit van leven gunt, want: 

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN ! 

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl 
of bel 023-5734353 / 06-54625999

ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN 
TRAININGSBUREAU

PRAKTIJK VOOR 
PSYCHO-NLP-TA 

THERAPIE
PERSOONLIJKE

COACHING

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Wil jij ook 
deze krant
bezorgen?

Voor informatie 

of aanmelden,

Bel 023 - 573 27 52

of mail naar 

info@

zandvoortse

courant.nl

ZC W12 C.xpr  22-03-2006  10:40  Pagina 8

                                                                              

School
Babische heeft op de Nicolaas-
school gezeten en zit nu in het
derde jaar VWO op het
Coornhert Lyceum. Elk jaar
wordt er van school uit een
Open Podium georganiseerd
waar Babische met haar vrien-
dinnen aan meedoet. Dit jaar
doet ze met haar school mee

met het Haarlems Inter-
scholair Toernooi (HIT). Het is
een podium voor creatieve
scholieren maar eigenlijk is 
het meer een wedstrijd tussen
de diverse scholen. In eerste
instantie wilde ze na haar 
studie arts worden maar de
dansacademie in Amsterdam
is ook iets wat haar wel trekt.
Maar dan zal ze eerst auditie
moeten doen voor ze wordt
aangenomen. Gelukkig heeft
Babische nog een paar jaar 
om te bedenken wat ze wil. Ik 
vermoed, als we verder praten,
dat de keuze niet moeilijk zal
worden.

Interesse
Niet zo moeilijk in te vullen
naar welke interesse haar voor-
keur uit gaat. Babische danst
al vanaf haar vijfde jaar met

veel plezier bij Conny Lodewijk.
Ze ging toen samen met een
vriendinnetje daar naar toe en
is er altijd gebleven. Op woens-
dag gaat Babische naar jazz-
dansen, donderdags krijgt ze
les van Rachel in de klassieke
dans en op dinsdagavond is
Babische te vinden in Haarlem
waar ze in de Egelantier bij

Dance XL van René Bardoel les
krijgt in Hip Hop. Op het
moment is ze druk met haar
groep van Studio 118 aan het
oefenen voor de uitvoering 
10 juni in Velsen. Ze heeft zelf
de choreografie voor de groep
gemaakt want daar draait ze
haar hand niet voor om. Ik ben
nieuwsgierig wat het verschil
is tussen de klassieke dans en
de jazz. “Het is beter om ook
klassiek erbij te doen omdat
het de basis is van elke dans”,
legt Babische uit. Ze vindt
alle drie de dansen heerlijk om
te doen en ze heeft niet echt
een voorkeur, als ze maar kan
dansen. Ook thuis oefent ze 
en daar ontstaat meestal de
choreografie voor een dans.
Verder heeft ze buiten het
dansen weinig interesse meer
om nog iets te ondernemen in

combinatie met haar studie is
ze altijd druk bezig.

Zandvoort
Babische is een strandmens en
gaat in de zomer elke dag 
naar het strand. Gezellig met
een stel vrienden. Zomers is
Zandvoort een heerlijk dorp
want er is van alles te beleven.
Vooral de muziekfestivals 
vallen bij haar in de smaak.
Ook wil ze hier blijven wonen.
Sterker nog, ze komt over een
paar maanden schuin aan de
overkant in mijn straat wonen.
Leuk dat ik alvast mijn over-
buurmeisje heb leren kennen.
En wat dat dansen betreft
Babische? Dat komt allemaal
goed, want Studio 118 heeft
al heel wat getalenteerde 
jongeren voortgebracht.

Door Nel Kerkman

“Als ik moet kiezen tussen dansen of 
uitgaan, dan kies ik voor dansen”

Een verzoek van Conny Lodewijks om een interview te maken
van een van haar leerlingen kan ik niet weigeren. Ze heeft al
diverse jongeren voor Jong in Zandvoort aangemeld die bij
haar Studio 118 dansen. Maak deze week kennis met Babische
Vos. Ze is op 23 oktober 1990 geboren en heeft een zevenja-
rig broertje Jonathan. Dansen is haar lust en leven en daar wil
ze graag over praten.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Babische Vos

9
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De Kinderhoek
Leuk rupsje.
Ik heb in een doosje
een rupsje gedaan
En ben er heel snel

mee naar school gegaan.
Maar juf die werd boos:

“Haal die rups uit de doos…..
hoe kun je’t verzinnen,

een rups hoort niet binnen!”

Toen heb ik heel even
goed na gedacht…..En

heb het rupsje heel snel
weer naar buiten gebracht!

Lienke  .

Steeds meer zeezoogdieren in onze Noordzee

Het is natuurlijk een tijd slecht
gegaan met onze zoogdieren
in de Noordzee. Maar de laat-
ste jaren zijn de aantallen
weer toegenomen en versprei-
den voornamelijk de zeehon-
den zich in de Noordzee, zo
ook voor onze kust. Ik heb er
het afgelopen jaar al tiental-
len gezien. Een zeehond is een
zoogdier en net als de mens
heeft hij longen en kan dus

Maandag 3 maart met de branding kano’s de zee op, de eerst
keer weer van het jaar. Tot onze verbazing werden we verge-
zeld door een zeehond. Het dier had het reuze naar zijn zin en
wij ook! Hij zwom naast de kano, dan er weer onderdoor en na
een kwartiertje met ons gespeeld te hebben hield hij het voor-
gezien. Wij gingen naar de kant en blijkbaar had de zeehond
dezelfde gedachte, alleen een heel eind verderop.

gewoon ademhalen als hij
even wil uitrusten of wil zon-
nen op het strand. Hij gaat
dan echt niet dood. Wat wij
mensen fout doen, is om zo’n
beest meteen lastig te vallen
of zelfs proberen te vangen.
Wij zouden het ook niet
leuk vinden als je op het
strand zou liggen en er komt
meteen een groep mensen
om je heen staan.

Een zeehond is een dier uit het
wild en dat vergeten mensen
wel eens. Hij heeft scherpe
tanden en kan daar flink mee
bijten. Een aangespoelde jonge
bruinvis (dolfijnachtige) is ech-
ter hulpeloos en dient wel
direct geholpen te worden. Het
diertje moet vochtig blijven en
mag geen water binnen krij-
gen in zijn luchtopening op
zijn kop, want dan zal hij ver-
drinken. Een tip in het belang
van de zeehond: als er een
zoogdier op het strand komt,
laat het dier dan met rust en
kijk van een afstand, zodat het
op zijn gemak blijft. Heeft u
twijfels over de gezondheid of
gaat het om een jong dier, dan
kunt u het beste even bellen
met Kees, 06-24919280. Hij zal
het dier observeren en beslis-
sen of het dier verzorgt dient
te worden. Momenteel zwemt
er een groep van zo’n acht klei-
ne walvissen in de Noordzee.
Mocht iemand deze waarne-
men dit graag ook melden.
Laten we proberen op een
natuurlijke manier samen te
leven met onze zeezoogdieren.

Met vriendelijke groet,
Victor Bol 
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73
www.aktiviteitencentrum.nl • www.welzijn-ouderen-zvt.nl
info@aktiviteitencentrum.nl •  info@welzijn-ouderen-zvt.nl

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong
uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij
ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren
graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd 
zouden willen zien.
Daarom hebben wij besloten om zo’n middag 1 maal
per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.

Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale 
middag ‘Mokum in Zandvoort’op vrijdag 21 april 2006
van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op 
locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.

Wat kunt u verwachten:
• Amsterdamse gezelligheid
• Amsterdamse muziek
• Kleine hapjes
• Thema’s rond Amsterdam
• Natuurlijk contact met oud-Amsterdammers.

Voor vervoer kunt u gebruik maken van de Belbus
wanneer u even belt naar Tel. 5717373.
De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag
geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald
u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:

Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Tieners & Jongeren
Qlub’n
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. Iedere 2
weken is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek
waar je kunt tafelvoetballen, tafeltennissen, film kij-
ken maar ook dansen en luisteren naar jouw muziek.
Dit = de plek waar jullie elkaar kunnen ontmoeten.
Elke vrijdag van 20.00-22.00 uur. De entree is 1 hele
euro. Dus kom eens langs en neem je vrienden mee!!!

1001 dingen club voor kinderen vanaf 7 jaar
1001 dingen club 
Knutselen, verven, koken, techniek, toneel, film, sport,
muziek, dans, uitstapje, …
Een middag waar je van alles doet. Maar ook een 
middag waar jij kunt laten weten wat jij graag zou
willen doen. Voor kinderen van 7 jaar en ouder.
Prijs per middag € 1,25 Tien rittenkaart: € 10,- Elke
woensdagmiddag van 15.15-17.00 uur.

Maart
29 Dakpannen versieren

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Eurobreakdown
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)
23.00 Eb & Vloed

Dinsdag
18.00 Countrytrack
20.00 Zandvoort op Zaterdag (H)

of gemeenteraadvergadering 
23.00 Eb & Vloed

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 Tepp Zeppi (H)

Vrijdag
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
12.00 EMM Magazine
(laatste zaterdag v/d maand)
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 The Groove Empire
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10

Bloeiende 
bosviolen en

grootbloemige violen 
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Cabaret in het Circus theater

Martijn Oosterhuis kreeg geen grip op de zaal

Door Lienke Brugman

Toch was de start van
Oosterhuis’optreden heel leuk.
Hij gaf goede imitaties ten
beste van straatjongelui aan
de rand van de samenleving.
“Mai fader is un gengsterrep-
per. Jeeh! Cool men”.
“Ik was en ben nog steeds een
kakker,” aldus Oosterhuis’
bekentenis. Ik word gediscri-
mineerd met mijn kale hoofd
en nette spijkerbroek. Mijn
vader was tandarts, dus kan ik
ook niet ‘rappen’. Het enige
geluid dat ik hoorde was het

Weer een volle zaal in Circus Zandvoort, waar comedian Martijn
Oosterhuis zijn uiterste best moest doen om de zaal aan zijn
voeten te krijgen. Dat lukte ook niet helemaal, tot zijn eigen
ergernis kwam er maar weinig respons uit het Zandvoortse
publiek. “Zijn jullie nou zulke Zandvoortse kakkers of ligt het
aan mij? Jullie bekijken me alsof ik een modern schilderij ben!”

geluid van de tandartsboor en
gerochel van patiënten. Ik ben
blij dat ik nu hier sta.”
Aardige bekentenissen, de zaal
luisterde vol aandacht, gaf hier
en daar wat matig commen-
taar maar echt enthousiast
was men niet. “Ik krijg geen
interactie”, klaagde Oosterhuis.
“Er moet leven in deze schuur
komen. Ik voel me een soort
Kijk Shop”.
Na nog wat grapjes over drank,
kotsen en katers, waarmee hij
wél de lachers op zijn hand
kreeg, was de avond té snel
voorbij.Vooral zijn imitatie van

Munich
De hele gang van zaken is 
nagenoeg integraal en live 
op de internationale televisie
geweest.

De film MUNICH is het ver-
haal van wat er daarna
gebeurt. De Israëlische pre-
mier Golda Meir besluit om
een geheime wraakactie te
laten uitvoeren tegen de orga-
nisatoren van het drama in
West-Duitsland. De jonge
geheimagent Avner wordt
gevraagd om de operatie te
leiden.

Avner en zijn team reizen de
hele wereld af op jacht naar
de elf Palestijnen, die ervan
beschuldigd worden dat ze de
acties bij de Olympische spe-
len hebben georganiseerd. Na
verloop van tijd begint Avner
te twijfelen:“Wie vermoorden
we nu eigenlijk? Is het
gerechtvaardigd? Kunnen we
met deze moorden wel de ter-
reur tegenhouden?”
(bron: UIP)

De Spelen van München in
1972 worden al ‘De Olympiade
van Vrede en Vreugde’
genoemd, en zijn gestart met
het verbluffende optreden van
zwemmer Mark Spitz en turn-
ster Olga Korbut. Dan wordt
de wereld opgeschrikt door 
de inval van de Palestijnse
‘Zwarte September’. Daarbij
worden direct twee Israëlische
atleten vermoord, en vervol-
gens houden de Palestijnen
negen atleten in gijzeling.

door Ton Timmermans

Net één dag voordat de lente
begint is het even wennen. Aan
de toonval en aan de klanken
die gloeien als de Argentijnse
zon. Soms ingewikkelde com-
posities met voor de wester-
ling tegendraads aandoen
de toonsoorten. Ditmaal heeft
de organiserende stichting
Classic Concerts het Haar-
lemse ‘Nuevo Tango Kwartet’
uitgenodigd voor een uitvoe-
ring in de Protestantse kerk.
De droevige, maar hartver-

De bekendmaking moet menigeen op verkeerd spoor gezet
hebben. Het concert van afgelopen zondagmiddag was aange-
kondigd als een ‘tango-concert’. Dat doet al gauw denken aan
vrolijke, opgewekte Argentijnse klanken. Het werd echter een
concert met melancholieke composities die het Haarlemse
Nuevo Tango Kwartet op uitmuntende wijze over het voetlicht
bracht. Keer op keer beloonde het publiek de muzikanten met
een verdiend applaus.

warmende klanken roepen
beelden op van lome, zonover-
goten pleinen en vermoeide
arbeiders in de Argentijnse
middagzon. Ieder instrument
heeft zijn eigen klankkleur en
karakter. De contrabas legt een
stevig, koffiebruin, fundament.
Terwijl de viool daar eigenwijs
tussen door wandelt. De accor-
deon lijkt de flierefluit uit te
hangen met zijn café-donkere
klanken. Tussen dat alles door
de tragisch-vrolijke piano.

Eind negentiende eeuw bren-
gen emigranten het mee.

Onvervalste tangomuziek.
Vanuit de hele wereld stromen
ze samen in de smeltkroes
Argentinië. De oevers van 
de Rio de la Plata trekt veel
arme emigranten aan om daar
een beter leven te beginnen.
Hun muziek is een uiting 
van teleurstelling, heimwee 
en melancholie over wat het
beloofde land hen uiteindelijk
brengt. Op de binnenplaatsen
van de woonkazernes wordt
muziek gemaakt die ontstaat
uit muziekstijlen uit verschil-
lenden landen: de tango.

Het ensemble speelt tango-
muziek die (te) weinig op het
concertpodium is gespeeld.
De gespeelde concerttango’s
kenmerken zich door complexe,
jazzachtige harmonieën, ritmi-
sche structuren en improvisa-
ties. De muziek is enerzijds
introvert, sentimenteel en
melancholiek, anderzijds op-
zwepend en vurig. Het prach-
tige samenspel van het Nuevo
Tango Kwartet ontlokt een be-
zoekster:“Een magnifiek ensem-
ble met verdrietige muziek”.

De concertenreeks die Stich-
ting Classic Concerts in de
Protestantse kerk organiseert
verdient brede aandacht.
Zowel inwoners als toeristen
kunnen iedere maand weer
genieten van een hoogstaand
concert dat ook nog eens gra-
tis toegankelijk is. Na afloop
wordt gecollecteerd voor res-
tauratie van het kerkorgel.

Tango Kwartet verrast Zandvoort
Bent u op zoek naar een zinvol-
le tijdsbesteding en doet u
graag iets voor een ander? Dan
bent u van harte welkom bij
Stichting Zorgcontact. Stichting
zorgcontact omvat drie verzor-
gingshuizen, te weten Meer-
leven in Bennebroek, Huis in de
Duinen in Zandvoort en Woon-
zorgcentrum A.G. Bodaan in
Bentveld.

Bij Stichting Zorgcontact staat
het zelfbeschikkingsrecht van
de bewoners centraal, dit dient
als grondslag voor de geboden
hulpverlening. De bewoners
kunnen het verzorgingshuis
zien als hun huis en hun thuis.
Het aspect welzijn neemt
eveneens een belangrijke rol in
bij onze werkwijze.

Wat kunt u?
Bij tal van activiteiten kunnen
we een helpende hand goed
gebruiken, bijvoorbeeld bij het
kienen, sjoelen, muzikale/cre-
atieve middag, restaurant /
maaltijdactiviteiten enz. enz.
Maar ook bij activiteiten rond
Koninginnedag, Kerstmarkt,
Sinterklaas en Kerstmis is extra

hulp zeer welkom. Kortom is
vrijwilligerswerk iets voor u
meldt u zich dan aan!

Wat verwacht u?
Onze organisatie gaat ervan
uit, dat vrijwilligerswerk wel
vrijwillig, maar niet vrijblijvend
is. Dat betekent dat er afspra-
ken worden gemaakt waar u
en onze organisatie zich aan
dienen te houden.

Wilt u meer weten?
U kunt telefonisch contact
opnemen met:
Huize Meerleven:
Anja Hogervorst, activiteiten-
begeleidster, tel. 023-5846047
Huis in de Duinen:
Marijke ten Haaf, activiteiten-
begeleidster, tel. 023- 5741539
A.G. Bodaan:
Agnes Linders, teamleider alge-
mene zaken, tel. 023-5103015

Wij hopen dat u door het lezen
van dit stukje interesse hebt
gekregen in het werken als 
vrijwilliger bij Stichting Zorg-
contact en dat wij u binnenkort
in een van onze verzorgings-
huizen mogen verwelkomen.

Vrijwilligerswerk bij Stichting Zorgcontact

jongelui uit Lloret de Mar was
heel grappig (“dat vinden jul-
lie wel leuk, hè?”). Vervolgens
liep Oosterhuis het toneel af.
Licht aan. Was het afgelopen?
Of toch pauze? Jammer,
Martijn had misschien met
een iets langer optreden meer
kans gehad de zaal enthou-
siast te krijgen.

Martijn Oosterhuis

Foto: OvM Fotografie
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23 maart t/m 29 maart
Huisgemaakte soepen nu 
3 stuks naar keuze € 10,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

De Albatros 5712524
Belli E. Ribelli 5712705
Bernard Coiffures 5715880
Bibi for Shoes 5714410
De Bierburcht 5712197
Café Bluys 5714876
Bloemen aan Zee 5720042
De Bode 5718845
Boudoir 5732900
Bruna Balkenende 5716033
Chin Chin 5714095
Circuit Park Zandvoort 5740740
Comfort Zonwering 5746390
Confet’ti B.V. 5715473
Van Dam Magasin 5714009
Hotel Danzee 5712252
Dobey 5719345
Dubrovnik 5715110
Fancy Place 5714593
Foto Menno Gorter 5730600
Geerling Autoservice 5712240
Greeven Makelaardij 5739234
Heather 5732650
De Heeren 5734001
Heintje Dekbed 020-6838883
Holland Casino 5740524
Chin. Rest. Hong Kong 5717897
Slagerij Horneman 5719067
IJzerhandel Zantvoort 5712418

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Koene Cleaning Service 06 1432444
K.V.S.A. Reisburo 5732694
Kwekerij P. van Kleeff 5717093
De Lachende Zeerover 5738740
Laurel & Hardy 5737046
Lederpaleis 5733070
t Lokaal 5718995
Lucas Schildersbedrijf 06-11140359
Mecca snoepgoed 5712523
Mimo Pizzeria 5714463
Mollie & Co 5718949
NG New man Casual 5715810
North Sea Piercing 5733325
Ed Onel Home Decoration 5739005
Snackbar de Oude Halt 5716527
OVM Fotografie 06-41328762
Plaids and Pillows 5715084
Snackbar het Plein 5732625
Radio Stiphout 5732649
Sack Time 5712717
Sea Optiek 5712174
Slinger Optiek 5714395
Spolders B.V. 5712630
Take Five aan Zee 5716119
Trattoria Vacirca 06-14448720
Versteege’s IJzerhandel 5712554
Videotheek Videoland 5712070
Slagerij Vreeburg 5712451
Waves Beach & Health 5713255
Williams Pub 5716816
Zandvoort Optiek 5712466
Zaras Café Rest. 5716631
Zandvoorts Museum 5740280
Zeemeermin Viskar 06-51353653

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 10% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-57193

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

10% korting
op alle lens-
bestellingen

voor 
Zandvoort
Pashouders

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

contactlenzen,
oogmetingen

met de 
modernste 
apparatuur.

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Voor alle Zandv
de aanbiedingen v
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Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00 

op de aanschaf van een jaarkaart.

Met deze jaarkaart kunt 
u alle evenementen 

bezoeken die in 2006 
op het circuit plaatsvinden. 

In plaats van € 115,00 
betaalt u slechts € 95,00 

www.circuit-zandvoort.nl  

info@circuit-zandvoort.nl 

tel.nr. 023 5740740

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Op onze nieuwe collectie lampen 
en lampenkapjes 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

Boudoir
Personal Styling

20% korting op de 
1e behandeling definitief ontharen

Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en

Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Op vertoon van de Zandvoortpas 
10% korting op een hoofdgerecht van onze 

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

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

3 gehakt
Cordon Bleu

voor € 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

Voor ZandvoortPas houders:
Bij vervanging van uw CV-ketel 

een Grohe 1000 thermostatische 
douchemengkraan cadeau.

Geldig tot 30 april 2006

 ZandvoortPashouders 
edingen van deze week

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de bon in op pagina 4!

Op vertoon van de
ZandvoortPas 

bij het maandmenu à
€ 29,50

1 glas wijn gratis!

Zaterdag van 
10.00- 14.00

gratis Appelpunt
met slagroom

voor pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 25 maart t/m 7 april € 24,50
ONZE ACTIE MET DE TAXI GELDT NOG T/M 31 MAART!

TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!! 

NIET NAT WORDEN 
EN ZONDER GEVAAR EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Wijngaardslakken  
in kruidenboter uit de oven

of
Salade Niçoise  

met gegrilde tonijn
of

Ragout van asperges en courgettes  
met walnoten

Tarbotfilet   
met mousselinesaus

of
Amerikaanse steak  

met knoflookjus
of

Paddestoelen-kaastaartje  
met Provençaalse tomatensaus

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

* * *

Vrijdag, zaterdag 
en zondag

Kinderopvang
tijdens diner!

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 14,50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 16.50 p.p. • € 8,75 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Op vertoon van 
uw ZandvoortPas 

gratis pinda’s 
bij de borrel.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

OPEN SALSAFEEST
DINSDAG 28 MAART GRATIS WORKSHOP 

VOOR BEGINNERS VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR
VANAF 20.00 UUR 

DJ WILLY
DINSDAG 4 APRIL  A.S. STARTEN  WE WEER 

MET EEN NIEUWE CURSUS VOOR BEGINNERS 
AANVANG 21.30 UUR

o.l.v. MICHAEL “MAMBOMIKE” MD.
In de cursus worden de volgende 

dansvormen behandeld:
MAMBO, MERENGUE, BACHATA 

EN CHA CHA CHA
Nieuwe kandidaten kunnen voor

inschrijving of informatie contact 
opnemen met, of langskomen bij,

TAKE FIVE. 023-5716119 / info@tfaz.nl

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort
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heerlijkheden die deze avond
op tafel zouden komen. Hij ver-
telde mij dat hij en Fred zelf
erg gek op vis zijn en graag
mooie visproducten op de
kaart willen zetten. Niet dat er
geen vlees op het menu komt,
nee, alles van saté tot kaviaar,
zolang het maar van topkwa-
liteit is. Daar zal de vaste keu-
kenbrigade van chefkok Richard,
die zijn sporen reeds verdien-
de bij de “Boeren Hofstede” en
“Moeke Spijkstra”, souschef

Jasper, een oud leerling van
Richard, die beiden nog jaren
samen een eigen bedrijf ‘t
Schippertje in Loosdrecht heb-
ben gerund en Christa, bekend
van diverse keukens in Zand-
voort en omstreken,voor zorgen.
Verder zal De Albatros in de
toekomst alleen nog ‘s avonds
geopend zijn als restaurant, en
niet zoals de laatste jaren met
een terras en stamtafel vol
drinkende mensen.

Volgens Van der Goort kan
men bij de groothandel tegen-
woordig best goede basispro-
ducten kopen voor de keuken,
maar er is besloten om alles
vanaf de basis zelf vers te
maken, tot aan de fonds aan
toe. En kwaliteit maken, kost
tijd. Dus ‘s middags de voor-
bereiding en ‘s avonds open.

Inmiddels was mijn glas leeg
en kreeg ik tot mijn vreugde
een nieuwe ingeschonken
door Marloes. Met Barbera en
Linette maakt zij deel uit van
de vaste bediening en doen
dat met veel bezieling. Onder
de vakkundige leiding van 
maître Martin de la Montagne,
vormen ze een hecht team.
Dat Martin door de dames 
op handen gedragen wordt,
staken ze niet onder stoelen of
banken. Hij brengt dan ook
veel horeca-ervaring mee en
daar leren de dames veel van.
Een zogeheten ‘oude rot in het
vak’, waarvan er nog maar 
weinig zijn. Zo heeft hij onder
andere gewerkt bij Hotel
l’Europe, het Amstel Hotel,
Carlton Hotel, Hotel Konigshof
in Duitsland, Castel, Les
Pyramides te Overveen toen
Cees Kos hier nog eigenaar van
was en nu dan bij De Albatros.
Naar eigen zeggen omdat hij
hier ‘gehoord wordt’.

Bij het aperitief werden lekkere
hapjes geserveerd zoals een
blini (dik Russisch pannenkoek-
je van boekweitmeel) met
Hollandse garnaaltjes, een
blini met zure room met daar-
op gedrapeerd een mooi stuk-
je gerookte zalm en een huis-
gemaakt garnalenbitterballetje.
Op de tafels werden inmiddels
diverse sausjes gezet en ieder-
een zocht een tafeltje op. De
start was al overweldigend:
een plateau met oesters
(Zeeuwse platte en ‘creuses’),
alikruiken, scheermesjes, gam-
ba’s, bulots (zeeslakken), kok-
kels, kreeftenscharen en venus-
schelpen. Ik zal nog wel wat
zeevruchten vergeten zijn, ben
ik bang. Richard vertelde mij
dat hij en Fred zelf onlangs 
op oesters hadden gevist nabij
de Grevelingen dam wat een
hele ervaring was. Het bewijs
hiervan kon ik bewonderen op
de foto’s die in het restaurant
hingen.

Ik dronk bij het voorgerecht
een Sancerre 2003 (uit de
Loire) van het huis Neveu,
die in combinatie met de zee-

De heren eigenaar, Richard van
de Goort en Fred van Beuse-
kom, komen beiden niet uit
Zandvoort en waren in feite
ook niet van plan in ons dorp
iets op te starten. Het toeval
besliste echter anders. En ze
hebben er zin in! Na een heuse
opknapbeurt, waarbij het
restaurant en de keuken flink
werden aangepakt, maar ook
de volledige witte en zwarte
brigade werd vervangen, is het
alleen maar bergopwaarts

gegaan. Voor deze ‘Fruits de
Mer’-avond hadden zij een
mailing verstuurd naar gasten
uit het klantenbestand van hun
vorige zaken, en met succes.
Honderd inschrijvingen voor
deze avond, met vooral gasten
van buiten Zandvoort. Voor
zoveel was er te weinig plaats,
dus werd er in allerijl een tent
aan de zaak gebouwd. Onder
het genot van een heerlijk glas
Blanc de Blancs Champagne
(waarvan de hals van de fles
met een heus zwaard was
afgeslagen, het zogeheten
“sabreren”) van het huis Char-
lemagne (een Grand Cru en
dát proef je), kreeg ik een rond-
leiding met uitgebreide uitleg
van eigenaar Van der Goort.

Zo kreeg ik in de keuken vast
een voorproefje te zien van alle

vruchten zorgde voor een
smaakexplosie. Het volgende
kwam alweer op tafel: een
pannetje met mosselen, die
gekookt waren met heel fijn
gesnipperde ui en diverse fijn
gesnipperde groentes, erg 
lekker. Tussendoor werden de
gasten continue verrast met
platte Zeeuwse oesters, die aan
tafel werden opengemaakt.
Tevens werden er nog schalen
met creuses geserveerd, die op
een bedje van wilde spinazie
met kaas waren gegratineerd.
Intussen was mijn vaste foto-
graaf Onno van Middelkoop bij
mij aan tafel gekomen, die
gelijk een glas Sancerre aan-
geboden kreeg en lustig de
hem aangeboden oesters 
en mosselen verorberde. Bij
zijn tweede glas vroeg ik hem
of hij niet was vergeten waar-
voor hij gekomen was, name-
lijk fotograferen, waarna hij
verongelijkt opstond en begon
met zijn werk.

De schalen met kreeft werden
binnengebracht, koud en
gegratineerd. Wat een over-
vloed en wat ontzettend lek-
ker en nog maar een glaasje
Sancerre. Onno, klaar met zijn

werk, schoof ook nog even aan
om een kreeftje te eten met
een glaasje Sancerre en ik zag
zijn ogen glimmen. Dit glim-
men kwam volgens hem niet
alleen van het aangebodene,
maar, zo vertelde hij mij, er zat
thuis een toetje op hem te
wachten.

De Kingcrab die binnenge-
bracht werd en er kolossaal en
geweldig lekker uitzag, heb ik
helaas aan mij voorbij moeten
laten gaan. Ik had meer dan
voldoende gegeten en daar-
naast moest mijn vrouw
Judith (die deze avond ook mee
mocht genieten) onze dochter
nog voeden. We namen nog
een kopje koffie en kwamen
tot de conclusie dat we 
een geweldige culinaire reis 
hadden beleefd. Ik ben er 
dan ook van overtuigd, dat
als “de Albatros” de kwaliteit
van deze avond in de toekomst
blijft handhaven, de mensen
in Zandvoort, die van lekker
eten houden, binnen de kort-
ste keren restaurant De
Albatros zullen herontdekken
en ik daar tegen die tijd 
een echt “BZ journaal” over 
kan schrijven.

Op uitnodiging van de beide eigenaren van De Albatros, heb ik
zondag 19 maart j.l. een feestelijke ‘Fruits de Mer’- avond mogen
bijwonen. U hebt al eerder in deze krant kunnen lezen dat er,
na de vorige mislukkelingen (waarvan er één in Suriname is
geëindigd), een nieuw beheer en dus ook nieuwe wind in De
Albatros waait.

‘Fruit de Mer’ - avond in restaurant De Albatros

B.Z. Journaal
Uw voetlicht
Door C. van Gelder                 Foto’s: OvM Fotografie
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In de directe omgeving van dorpscentrum, strand 
en station gesitueerde winkel- c.q. showruimte 
van 200 m2. Eventueel te huur in combinatie 
met Burgemeester Engelbertsstraat 90 A (tevens
200 m2 winkelruimte).

Huurprijs € 20.000,- per jaar 

Wonen in hartje Zandvoort! Midden in het cen-
trum ligt op de bovenste verdieping dit fraaie 
penthouse met groot zonneterras op het
westen en vrij uitzicht over het dorp. Ind. hal; 
royale woonkamer met open keuken en toegang 
naar het zonneterras; 2 slaapkamers; moderne
badkamer met douche, bidet, wastafel en toilet; 
bijkeuken met wasmachine-aansluiting.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Op de 2e verdieping ligt dit royale driekamerap-
partement met zonnig balkon op het zuiden. 
Winkels, station en strand in de directe nabij-
heid. Ind. hal met garderobe en toilet; woonka-
mer met toegang naar het balkon; open keuken 
met inbouwapparatuur; 2 slaapkamers (beide 
5x3,1m) waarvan 1 met aangrenzende badkamer. 
Balkon zuid over de gehele breedte met elek-
trisch zonnescherm.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Passage 3/8 Burg. Engelbertsstraat 92 Schoolstraat 2

Audi A4 Avant TDi, zwart met., Pro-line uitv., Airco
Lupo 1,0 rood, comfortline, stuurbekr., 77.000 km
Lupo 1,4 zwart, trendline, stuurbekr., 24.000 km
Lupo 1,0 jazz blauw stuurbekr. 58,500 km
Polo 1,4 5-drs zilver met. highline 8,000 km
Polo 1.4 3-drs, rood, Design pakket, licht met.velgen, 74.7
Polo 1.4 3-drs, blauw met., Atlantic uitv., airco, ex-Demo
Polo 1.4 3-drs, blauw met., Sport uitv., 67.850 km
Golf 4 TDi, 3-drs, blauw met., Airco, el.b.ramen, km 88.25
Golf 4 1.6 5-drs, blauw met, Trendline, Airco, 84.600 km
Golf 4 Automaat, 3-drs, blauw met., Highline uitv., 90.600
Sharan 2.0 MPV, blauw met., Comfort uitv. airco, 35.600 km

Citroen C3 X-TR, 1.4 Senso-drive, Terrein uitv., Airco, 39.
Daewoo Matiz 5-drs, groen met, stuurbekr., 69.200 km
Opel Corsa 1.2 3-drs, lichtgroen met, stuurbekr., 25.100 km
Peugeot 306 STX 1.6, 5-drs, blauw met., Airco, 115.000 km
Renault Twingo 1.1, lichtblauw met., 12.400 km
Saab 9-3 2.0, zwart, S-luxe uitv., airco, 129.100 km

Bedrijfsauto's
Transporter, wit, besteluitvoering, diesel        prijs ex. BTW
Transporter, wit, Pick-up, diesel

1998
1999
2002
1999
2004
1996
2004
2002
2003
2001
1999
2004

2004
1998
2001
2000
2004
2001

1999
1999

€ 6.950
€ 5.950
€ 8.950
€ 5.950

€ 14.450
€ 4.750

€ 13.450
€ 11.350
verkocht
verkocht
€ 10.750
€ 26.900

€ 15.250
€ 3.950
€ 8.750
€ 6.950
€ 8.750

€ 11.950

€ 6.600
€ 8.500

Service

Occasions

www.autostrijder.nl

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van 
vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!

Vul de bon in op pagina 4 en geef deze af bij:
• Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 • Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 • Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt die, tezamen met de ‘ZandvoortPas Big Shopper’ boodschappentas,
binnen 5 werkdagen bij u thuis bezorgd.
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Ik denk…
Dat er niet één persoon
rondloopt op deze aardbol
die géén verslaving heeft. Of
het nou het eerste koppie
koffie is om een uur of
negen in de morgen of het
blikje bier dat dan open
gaat. Ieder z’n ding. Ik geef
het maar gewoon meteen
eerlijk toe….zelf heb ik ook
met aardig wat verslavingen
te kampen.

Ik ben niet alleen verslaafd
aan roken, nagelbijten en
winkelen. Mijn band met de
Grundig TV die in mijn huis-
kamer staat wordt nog
steeds met de dag sterker.
De laatste weken begin ik
me alleen een klein beetje
aan hem te irriteren. Net als
veel anderen stort ik na een
dag hard werken op de bank
neer en kijk aandachtig naar
alle bullshit die er weer op tv
is. Het enige echte wat er nog
op de buis komt is volgens
mij het nieuws. De rest is
reality-soap of in scène
gezette rotzooi waar niemand
maar iets wijzer van wordt.
Discovery en National Geo-
graphic hebben nou ook niet
altijd programma’s naar mijn
interesse.Ondanks de slechte
programma’s en de vermoeid-
heid blijf ik toch gekluisterd
aan de buis op de bank lig-
gen. “Om twaalf uur zet ik
hem ECHT uit en ga ik naar
bed” leg ik mezelf dan voor.
Misschien wel herkenbaar
voor anderen, maar dit lukt
me dus bijna nooit. Laat er
nou net wat leuks te zien zijn
op het met-mezelf-afgespro-
ken-bedtijd moment. Twee
uur later en bijna slapend,
strompel ik dan naar mijn bed.

De volgende ochtend ont-
waak ik doodmoe, veel te
vroeg naar mijn idee, en heb
aardig wat opstartproble-
men. Wat een zelfdiscipline
he! Pff… Ik probeer mezelf
nog wijs te maken dat het
hier niet echt om een versla-
ving gaat. Maar bij nader
inzien weet ik dat ik dat de
kat beter wijs kan maken. Al
weken heb ik wallen onder
mijn ogen en ben niet voor-
uit te branden. Is dat het
nou wel waard?

Mai

Hieronder verschillende recep-
ten voor lekkere drankjes zon-
der alcohol:

Honing-ijsthee 
Nodig: 1 zakje citroenthee, 4
kruidnagels, 5 eetllepels acaci-
ahoning, 3 dl. rode druivensap
en een trosje witte druiven.
Breng 7 dl. water aan de kook
en zet hiermee een pot
citroenthee. 4 minuten laten
trekken en overschenken in

een kan. Roer er de overige
ingrediënten door en laat de
thee afkoelen. Zet de kan gedu-
rende 3 uur in de koelkast.
Verwijder de kruidnagels, voeg
evt. wat suiker toe. Serveer de
drank in theeglazen en garneer
met enkele druiven aan een
trosje.

Cerise-mix 
Meng in een literkan met dek-
sel: 7 dl. Kersensap, 3 dl. Ginger-

ale, 3 sorbetlepels suikersiroop
en citroensap naar smaak.
Voeg nog wat siroop of
citroensap toe. Serveer het
drankje koud in longdrinkgla-
zen. Garneer evt. met een par-
tje sinaasappel en een witte
druif aan een spietje.

Warme Punch 
Vermeng 5 dl. rode
druivensap met 2
dl. rode bessensap
en het sap van een
halve citroen.Voeg
een stukje citroen-
schil, een stukje
pijpkaneel, suiker
naar smaak en een
handvol blauwe
rozijnen toe. Laat

de drank op een laag pitje heet
worden. Verwijder kaneel 
en citroenschil en schenk 
de drank in hittebestendige
glazen.

Serveertips:
Als tafeldrank kunnen rode en
witte druivensap worden
geschonken. Bij rood vlees past
rode druivensap, bij vis past
witte druivensap. Ook bij alco-
holvrije drankjes is het goed
om aandacht te besteden aan
het glaswerk. Serveer bijvoor-
beeld sappen en mixdrankjes
in een wijnglas, dat maakt het
leuker. Mousserende sappen
kunnen in een champagne-
glas, dat ziet er feestelijk
uit. Eventueel kan je het
glas versieren, bijvoorbeeld
met een schijfje citroen of 
een suikerrandje. Doop hier-
voor de glasrand eerst even in
de limonadesiroop.

Alcoholvrije dranken: sapjes! 
Sapjes zijn goede vervangers voor alcohol of koffie. Bijvoorbeeld
appel- of sinaasappelsap, grapefruitsap of verschillende sap-
mixen. Hou je meer van hartige en pittige dranken dan is toma-
tensap, eventueel met peper en zout, een goed alternatief.
Misschien zijn er ook andere groentedranken die je lekker vindt.
Je moet even uitproberen wat je zelf het lekkerste vindt. Probeer
eens iets nieuws!
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Door Mai 

Hoewel de oorzaak van versla-
ving meestal gezocht moet wor-
den in de relationele sfeer, is dat
zeker niet altijd het geval.Het is,
in de tijd waarin we leven, bij-
voorbeeld niet al te moeilijk om
aan drugs te komen.

Naar schatting zijn er meer
dan 800.000 softdruggebrui-
kers en ongeveer evenveel 
probleemdrinkers. Ook de jon-
geren van tegenwoordig ver-
grijpen zich vaak en snel aan
alcohol. Niet alleen door pro-
blemen op het thuisfront
of met vrienden, maar ook
gewoon voor de gezelligheid.
Niets mis mee als je het bij af
en toe laat, maar vijf dagen per
week? Aangezien het weekend
(lees: uitgaan) voor een aantal
Zandvoortse jongeren al op
woensdag begint en onaf-
gebroken doorgaat tot zon-
dagnacht, kun je wel stellen
dat er de nodige alcohol door-
heen gaat. Hoe fel ze ook zijn
met de anti-rook campagnes,

dat de overheid het een beet-
je laat liggen als het gaat om
de voorlichting over alcohol
mag best gezegd worden. Het
bekendste weetje over alcohol
is volgens mij ‘Een glas wijn
per dag is goed voor je
lichaam’. Maar zien we ooit wel
eens reclames op TV over de
ravage die drank aanricht aan
je organen? Drank en drugs
worden niet voor niets onder
dezelfde noemer geplaatst.

Er komt een moment dat het
je gaat opbreken. Of je lichaam
trekt het niet en je wordt ziek,

of je krijgt psychische proble-
men en begint door te krijgen
dat je in een cirkeltje zit waar
je niet zomaar meer uit kan
komen. Dit is het moment
dat je van jezelf kan zeggen
dat je verslaafd bent en er 
wat aan moet gaan doen.
Goed nieuws! Kennis is macht,

weten is zien.
Met jou zijn er
veel meer men-
sen die hetzelf-
de probleem
hebben en met
dit soort versla-
vingen kun je
op veel plaat-
sen terecht.Van
psychologen tot
praatgroepen.

Vaak komen dit soort ernstige
verslavingen toch wel door die-
pere problemen, waardoor een
negatief toekomstbeeld wordt
veroorzaakt. Door het gebruik
van verdovende middelen ont-
snap je even aan de realiteit.
Je denkt het immers allemaal
veel beter aan te kunnen als je
in een roes verkeert. Nou kan

dat wel zijn… maar is de roes
uitgewerkt en sta je weer oog
in oog met de realiteit, dan
komt de klap toch wel weer. En
wat vervelend nou dat die klap
dan veel harder is.Vooral drugs
schijnen een nare bijwerking
te hebben. Is het namelijk uit-
gewerkt, voelt 7 op de 10
gebruikers zich ruim twee
dagen zwaar depressief.

Hoe pijnlijk en naar de gevol-
gen van een drank of drugsver-
slaving kunnen zijn, minder
ernstige verslavingen aan bij-
voorbeeld gokken, seks, eten,
computeren en de televisie
kunnen ook schadelijk zijn.
Zij mogen dan in Economisch
opzicht minder schadelijk zijn
(op gokken na dan), op sociaal
gebied kunnen de gevolgen
ingrijpend zijn. Verslaving eist
alles op en is een zucht die
geen verzadiging kent. Een ver-
slaafde (waar het ook aan is)
moet zijn/haar gedrag steeds
herhalen, draait steeds weer in
hetzelfde cirkeltje, zelfs tot de
dood erop kan volgen.

Steek je kop niet in het zand en
herken een verslaving.
Doorbreek de slechte gewoon-
te als je merkt er één te heb-
ben of te zien bij een ander. En
vergeet niet…..
Je hebt pas echt karakter als je
NEE durft te zeggen.

Jammer genoeg hebben te veel jongeren te kampen met een ver-
slaving: van een gameverslaving tot een drugsverslaving. Bijna
iedere verslaving heeft slechte gevolgen. Je leven wordt erdoor
beheerst en is dat nou echt zo lekker? Wie op zoek gaat naar de
oplossing voor een probleem, zal zich eerst moeten afvragen
waardoor het werd veroorzaakt.

Verslaafd...

what’s
hot!?

?
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Café Oomstee

Probeer ook
eens het 

borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

De bank
van vandaag

Voorkom teleurstelling en maak alvast een afspraak!

U bent van 10.00 tot 14.00 uur welkom 

op ons kantoor.

Op zaterdag 25 maart 2006:

geen notariskosten
geen taxatiekosten
gratis het nieuwe shirt
van het Nederlands elftal

* vraag naar de voorwaarden.

Hypotheek*

(over)sluiten?

Zie voor onze kantooradressen elders in deze krant.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Hypotheek (over)sluiten?

Bij Fortis Bank profiteert u van 4,20%* rente voor 20 jaar vast

Fortis Bank is het jaar 2006 begonnen met hypotheekaanbiedingen waar u niet 

omheen kunt. Wegens het succes van eerdere acties komt Fortis Bank in de maand

maart weer met een spectaculaire aanbieding. Als u uw hypotheek nog niet bij Fortis

Bank heeft afgesloten, dan kan het voor u heel interessant zijn in maart langs te

komen. Bovendien is het op dit moment heel gunstig om te kiezen voor een rente met

een lange looptijd. Wij bieden u momenteel een rente vanaf 4,20%* voor 20 jaar vast!

Bovendien kijken wij graag of uw hypotheek voordeliger kan worden ingericht. 

Ook als u van plan bent om binnenkort een huis te gaan kopen, is het zinvol om een

afspraak te maken met een adviseur van Fortis Bank.   

Op zaterdag 25 maart zijn wij speciaal geopend!

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur 

langs te komen op ons kantoor. Want als u dan uw hypotheek (over)sluit profiteert 

u van een spectaculaire hypotheekaanbieding*: 

� Geen notariskosten
� Geen taxatiekosten
� Gratis het nieuwe shirt van het Nederlands elftal

met naar keuze uw eigen naam en rugnummer!!

Overwaarde benutten
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het is zeer aannemelijk

dat er overwaarde is op uw woning. En dat biedt interessante financiële perspectieven.

U kunt de overwaarde op uw woning op verschillende manieren benutten. Bijvoorbeeld

voor het verlagen van uw maandlasten, voor een verbouwing of voor het uitbouwen

van uw vermogen. Onze Fortis Bank-adviseurs rekenen graag uit wat voor u de financiële

mogelijkheden zijn, met uw wensen en plannen als uitgangspunt voor een gedegen advies. 

Twijfel niet, kom langs!

Fortis Bank � Binnenweg 205 � 2101 JJ Heemstede � Tel (023) 512 00 00

* Vraag naar de actievoorwaarden. Effectieve rente 4,37%. Rentewijzigingen voorbehouden. 
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“Wij Wilhelmina, bij de
gratie Gods, Koningin
der Nederlanden, enz,
enz…” Het Staatsblad
van 20 juni 1924 kon-
digde het officieel aan:
“de wet tot heffing
eener belasting op rij-
wielen”. Het Rotter-
damse Belasting en
Douane Museum wijdt
momenteel een fascineren-
de tentoonstelling aan de
roerige tijden van toen.

De alom gehate fietsbelasting
gold als de grootste ergernis
van de vooroorlogse jaren. De
bevolking ging gebukt onder
de loden last van het koperen
fietsplaatje. Van 20 april tot 3
september 2006 toont het
Belasting & Douane Museum
Rotterdam de expositie ‘Loden
Last - Fietsbelasting 1924-1941’.
Centraal staan de prachtig
vormgegeven koperen fiets-
plaatjes, al jaren gewilde ver-
zamelaarobjecten. Een schat

aan ontwerptekeningen voor
fietsplaatjes wordt getoond
met een keur van spotprenten.

“Ieder rijwiel dat op den open-
bare weg wordt bereden, moet
voorzien zijn van een voor het
loopende jaar geldig belasting-
merk”. Vrijwel iedere fietser
moest belasting betalen door
een metalen plaatje te kopen
dat op de fiets bevestigd moest
worden. Het betekende iedere
jaar weer opnieuw in de rij
staan om het verplichte plaatje
te kopen. Constant bang voor
diefstal, de vele wegcontroles
en als toppunt de vervloekte

werkelozenplaatjes met een
gat erin. Alsof werkloos zijn
niet erg genoeg was, moest
men er nog mee te koop lopen
ook. Sarcastisch suggereerde
een lied dat ook voetgangers
belast moesten worden met
een bijhorend voetplaatje aan
“den linker grooten teen”. Het
einde van het fietsplaatje
kwam op 1 mei 1941, tot vreug-
de van iedereen. Het was een
bedrukte vreugde omdat de
maatregel door de Duitse
bezetter werd genomen.

Aan de hand van een ruime
selectie historisch beeldmate-
riaal wordt deze boeiende 
periode verbeeld. Centraal
staan de prachtig vormge-
geven koperen fietsplaatjes,
al jaren gewilde verzamelaar-
objecten. Dit alles aangevuld
met het rijke commentaar en
door middel van spotprenten.
De toegang tot het Rotter-
damse Belasting en Douane
Museum is gratis.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

De loden last van het koperen fietsplaatje De pas zit er goed in. Zichtbaar genieten de leden van de wan-
delclub van zowel de buitenlucht als de natuur om hen heen.
Zomer en winter, de wandeling door de Amsterdamse
Waterleidingduinen is iedere donderdag vaste prik. Onder de
bezielende leiding van Atie Klijn trekt de wandelclub al 10 jaar
de duinen in.

“Door ons clubje belééf je 
de natuur”. Begeleidster Atie 
Klijn-Mattern wijst op bijzon-
dere details waar de groep
langsloopt.Wandelen in frisse
buitenlucht betekent op 
een gezonde, ontspannende
manier bezig zijn. Ook het soci-
ale element speelt een belang-
rijke rol: er wordt tussen de
veertien mannen en vrouwen
heel wat afgekletst. Het wan-
deltempo en de oefeningen
zijn aangepast aan de leeftijd
van de deelnemers, die gemid-
deld boven de zestig jaar ligt.
Af en toe staat het groepje stil
om onder deskundige leiding
van Atie eenvoudige, maar zeer
effectieve, spieroefeningen te
doen. Ook aan de geestelijke
mens wordt gedacht als 
de groep door de ‘Stiltelaan’
loopt.“Maak ècht contact met
de aarde onder je voeten”luidt
de toelichting.

Wandelclub al 10 jaar 
in beweging

Alleen als er écht iets aan de hand is gaan ouderen naar hun
huisarts. Met algemene vragen hoe gezond ouder te wor-
den, gaan senioren niet gemakkelijk naar de huisarts of de
kruisvereniging. De huisartsen hebben al een groot taken-
pakket en kunnen moeilijk systematische preventie voor
senioren erbij nemen.

De groeiende groep ouderen
in ons land leidt tot een gro-
ter beroep op de gezond-
heidszorg.Thuiszorg Kop van
Noord-Holland (TKN) wil
graag de stijgende zorgvraag
vóór zijn. TKN heeft daar
om het initiatief genomen
om een begin te maken met
een preventief ouderen-
spreekuur. Een verpleegkun-
dig zorgconsulent onder-
zoekt de ouderen op
gezondheidsproblemen.
Door het vroegtijdig signale-
ren van problemen hoopt
men op een kwaliteitsverbe-
tering in de zorg aan oude-
ren. Ook zal er een preventief
effect uitgaan van de spreek-
uren bijvoorbeeld door oude-
ren gericht te adviseren over
hun leefgewoonten.

De cliënt dient in een spreek-
uur te woord te worden
gestaan door een wijkver-
pleegkundige met speciali-
satie ouderenzorg en deze
moet een diagnose kunnen
stellen. Ook moet een advies
worden opgesteld om dit zo
nodig ook met de huisarts te
laten bespreken. Gemiddeld
is de tijd per cliënt 45 minu-
ten tot 1 uur. Ook de kwali-
teit van de accommodatie
heeft grote invloed. Om de
drempel voor ouderen zo
laag als mogelijk te houden
wordt geen eigen bijdrage
aan deelnemers worden
gevraagd. De spreekuren
worden gefinancierd met
AIV-gelden (Advies, Instructie
en Voorlichting). De over-
headkosten worden uit het

eigen budget van TKN
betaald. Inmiddels zit TKN
met zo´n 70 cliënten eigen-
lijk al aan het maximum.
Het project loopt inmiddels
zo goed dat er zelfs een
wachtlijst is ontstaan.

Momenteel zijn er in
Nederland op diverse 
plaatsen consultatiebu-
reaus voor ouderen ope-
rationeel. Het Kennis-
centrum Ouderen begeleidt
vijftien verschillende ini-
tiatieven in Nederland. Op
basis van deze informatie 
is een handleiding voor 
dergelijke initiatieven
samengesteld. Een nota 
van het LOVS (Landelijk
Orgaan Verpleegkundige
Specialisten) concludeert:
“Een periodieke controle
van de gezondheid van
senioren kan problemen 
bijtijds opsporen of voor-
komen en zo helpen de 
toekomstige zorgvraag
beheersbaar te houden.”

Consultatiebureau voor ouderen

In de rij voor een fietsplaatje

In de loop van de tijd hebben
diverse gebieden in het duin-
landschap van de groep ‘koos-
namen’gekregen. Zo bewonde-
ren de wandelaars in mei de
bloeiende meidoornen in het
‘meidoornlaantje’. Of genieten
van het uitzicht op ‘Afrika’. Voor
ouderen is bewegen van groot
belang,weten de leden.Een der-
gelijke ochtend heeft duidelijk
een positieve uitwerking, in
plaats van het passief achter de
geraniums blijven zitten.Traditie
is,dat elke tocht wordt besloten
met een genoeglijk samenzijn
in het restaurant bij de uitgang.

De wandelclub is een onderdeel
van Thuiszorg Zuid-Kennemer-
land Haarlem. Deze zijtak “Meer
Bewegen Voor Ouderen” richt
zich op 55Plussers.
Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Thuiszorg Zuid-
Kennemerland in Haarlem.

De trouwe wandelaars onder leiding van Atie Klijn

Tussendoor worden spieroefeningen gedaan
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Beantwoord deze prijsvraag 
en maak kans op een heerlijke 
verrassing. Dit kan tot en met
31 maart 2006. Het best en 
juist omschreven antwoord
maakt de meeste kans op de prijs.

Stuur uw oplossing naar Boudewijn’s
Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te
Zandvoort. Vergeet niet uw naam en 
telefoonnummer te vermelden.
Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 

Welke vis is van december tot maart de pan niet waard? 

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice
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Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt.- 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop

Deze week zijn de konijnen
weer eens aan de beurt. Ze
blijven maar komen, maar er
gaat er bijna nooit een naar
een nieuw huisje. En dat
vinden we eigenlijk heel 
erg jammer.We hebben echt
een aantal leuke konijntjes
zitten die het leuk vinden 
om meer te zien dan alleen
de Zandvoortse duinen. We
hebben een paar mannetjes
zitten en een aantal vrouw-
tjes. De konijnen die hier 
zitten worden niet standaard
geënt of geholpen.
Alle dieren gaan er elke dag
even uit in een grote ren om

hun pootjes te strekken. Dat
is ook belangrijk voor de
nieuwe eigenaren om zich te
realiseren dat een konijn echt
wel beweging nodig heeft
om gelukkig te zijn. Een paar
uur per dag loslopen door de
tuin of in de kamer is echt
een must. De konijnen zijn
dan ook veel socialer en mak-
kelijker in de omgang.
Dus bent u op zoek naar een
konijntje kom dan eerst langs
in het asiel, Keesomstraat 5,
tel: 023-5713888.
Open van maandag tot en
met zaterdag tussen 11.00
uur en 16.00 uur.

Sexy fantasieën zijn voer voor je 
libido. Net zoals, single, de vurigste
van de twee aanbidders die je 
belagen... En om de eigen liefheb-
ber tot topprestaties te brengen!
Ga ervoor!

Het einde van de week kan nie-
mand nee tegen je zeggen. Houd
een voet op de rem bij een aanbid-
der die te snel te veel wil. Met je
eigen lieverd slaan prettig de stop-
pen door! Geniet ervan en zorg
ervoor dat hij dat ook doet.

Durf eindelijk blij te zijn met
je ware ik. Mer kat-en-muis scoor
je bij een bink die van een spelle-
tje houdt. Een warming-up op 
de dansvloer met je eigen bink
inspireert je tot zwoele bedtime-
tango’s.

De komende week komt er een
einde aan je twijfels. Je ziet einde-
lijk de resultaten van je inzet.
Beheers je, single: die leuke per-
soon is van je vriendin! Een tip kan
jouw Ware opleveren......

Eindelijk maak je schluss met een
hardnekkige ex. Na een glaasje te
veel kan een mens rare keuzes
maken, single....In een relatie kan
een nieuw decor wonderen doen
voor jullie vermoeide omgang met
elkaar. Een beetje slijmen mag als
er promotie lonkt.

Zeg met een cadeautje ‘sorry’ voor
een uitglijer. Meneertje Nuchter-
mans ontpopt zich tot een smeu-
lend vuur. Zou één glaasje je in je
relatie over de laatste schuchterheid
heen kunnen helpen? Wie weet?!

Je kunt met stalen zenuwen ein-
delijk de vijand vellen. Onschuldig
geflirt kan een ongewenste aan-
bidder lokken. Met een beetje 
fantasie gaan op het thuisfront de
ruiten weer beslaan. Laat je bij
stress schaamteloos in de watten
leggen.

Aan restyling toe? Vintage is het
toverwoord. Single? Wie weet hoef
je dat verblindende stuk nooit
meer los te laten! De ‘verboden’
droom van je eigen maatje kan
een geheel nieuwe betekenis
geven aan ‘vreemd eten’.

Koop een boksbal voordat je je irri-
taties op iemand loslaat. Single?
De eerste stap is aan jou om die
verlegen lover te scoren! De buit
al binnen? En weet je echt niets
spannenders dan kibbelen? Stevig
wandelen in je lunchpauze geeft
verse energie.

Je verzorgende natuur redt een 
persoon in nood. Wees niet te los-
lippig tegen een sexy vreemdeling.
Hij is niet te vertrouwen. Een 
bioscoopje met de eigen vlam
wordt geen filmisch avontuur,
helaas!

Een nieuwe kennis kan belangrij-
ke deuren openen. Ga bij een nieu-
we vlam alleen op je eigen criteria
af. Blaas thuis zelf de vonken op tot
de vlammen weer oplaaien. Op het
werk zijn al te casual outfits niet
best voor je imago!

Laat klussen over aan iemand met
twee rechterhanden.Geniet van die
Don Juan,single,al is hij niet voor eeu-
wig. Dat je niet raakt uitgekeken op
je eigen Romeo kan geen veeg teken
zijn. Denk aan je bikini als de zucht
naar toetjes te machtig dreigt te zijn.

Dier van de week

Meer informatie op www.dierentehuiskennmerland.nl

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Bereiding:
Pel de ui en snijd hem in ringen.
Leg het vlees met 1 dl. water, 4 dl.
azijn, de uiringen, de laurierblaad-
jes en de kruidnagels in een kom
en laat dit een dag marineren in
de koelkast. Schep het vlees en de
ui uit de marinade. Bewaar de

marinade. Verhit de boter in een
braadpan en wacht tot het schuim
is weggetrokken. Bak het vlees en
de ui op matig vuur rondom bruin
en bestrooi met peper en zout.
Verwarm de marinade met 2 dl.
water. Schenk zoveel hete marina-
de in de pan dat het vlees net

onderstaat en breng het vocht
tegen de kook aan. Leg het deksel
op de pan en stoof het vlees op het
allerlaagste vuur (eventueel op een
vlamverdeler) zachtjes in circa 1,5
uur gaar.Voeg de bruine suiker toe
en laat dit 3 minuten meekoken.
Roer de mosterd, peper en zout
naar smaak erdoor. Lekker met
gekookte kruimige aardappelen
(Eigenheimers), rode kool en zelf-
gemaakte appelmoes met kaneel.

Benodigdheden:
500 gr. runderpoulet, 1 grote ui,
50 gr. boter, 4 dl. (rode wijn) azijn,
2 etl. bruine suiker,
3 laurierblaadjes, 3 kruidnagels,
2 etl. grove mosterd,
peper en zout.

Zoer Vleis Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vullen. Alle
cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor in de rijen, één keer
in de kolomen en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5 3 6 8 9
2 4 1 5

1 5 4
2 7 3 1

1 6 4 2
6 3 1 5

3 7 5
5 2 3 6
9 4 5 6 2

Oplossing sudoku week 09
1 3 6 2 8 4 5 9 7
9 8 2 5 7 1 6 4 3
4 5 7 9 6 3 1 2 8
2 7 1 6 4 5 8 3 9
3 9 5 8 1 7 2 6 4
6 4 8 3 9 2 7 5 1
8 2 4 1 5 9 3 7 6
7 1 3 4 2 6 9 8 5
5 6 9 7 3 8 4 1 2

Eind maart kan het nog knap koud zijn.
Een mooi gerecht dat in deze periode past is:

‘Zoer Vleis’ een Brabants/Limburgs streekgerecht.
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Voetbal Schaken

De hoofdmacht van de Chess Society Zandvoort heeft de afge-
lopen weken in de competitie een nederlaag te slikken gekre-
gen maar daarentegen in de beker een daverend succes geboekt.
In de competitie bleek Bloemendaal nipt te sterk, terwijl voor
de beker De Vennep werd geëlimineerd, waardoor er voor de
derde keer in de geschiedenis een Zandvoorts viertal in de kwart-
finale mag aantreden.

Winst en verlies voor schakers
Chess Society

het wonder zou geschieden,voor-
al toen Cliteur op het eerste bord
voor het volle punt tekende tegen
Ad Hendrikse. Keesman verzand-
de echter in remise tegen Roy
Schimmel,op zich een knap resul-
taat maar voor het team helaas
net tekort. De hoofdmacht van
Chess staat met nog één ronde
te spelen op de derde plaats in
haar debuutjaar in de eerste klas-
se B en kan volgende week vrij-
dag volledig vrijuit spelen in de
laatste thuiswedstrijd tegen
Aalsmeer. Een resultaat waar vol-
gens teamleider Jeroen Loos aan
het begin van het seizoen voor
getekend was.

Kwartfinale
In de bekercompetitie stond in de
achtste finale de niet ge-
makkelijke uitwedstrijd tegen De
Vennep op het programma. De
teams waren bijzonder aan elkaar
gewaagd en het was pas in de
tijdnoodfase voor de eerste tijd-
controle dat de eerste beslissin-
gen vielen. Cliteur kegelde oude
bekende Otto Bakkenes omver
met een juist geplaatst kwaliteits-
offer,Van Bockel echter verzuim-
de tijdsoverschrijding van zijn
tegenstander te claimen en ver-
loor vervolgens.Van der Meijden
offerde ook al vlug een kwaliteit
tegen de sterke Venneper Marco
de Groot. Het leverde de
Zandvoorter een gewonnen eind-
spel op.De verrassende nederlaag
van Van de Klashorst bracht een
2-2 eindscore op het scorebord.
Vergelijkbaar als bij het voetbal,
moesten penalty’s de beslissing
brengen.Bij het cupschaak wordt
de beslissing tot stand gebracht
door het resultaat op het vierde
bord te schrappen (indien remi-
se vervalt het derde bord etc.) Dit
betekende dat de nederlaag van
Van Bockel wegviel waardoor een
1-2 overwinning resteerde voor
Chess Society en er voor de derde
keer in de geschiedenis een
Zandvoorts viertal doordringt tot
de laatste acht.

Met acht matchpunten uit vijf
wedstrijden moesten de acht
beste schakers van de Chess
Society Zandvoort in de zesde
ronde aantreden in Bloemendaal.
Een tegenstander die op papier
sterker was maar dit hadden de
schakers uit de badplaats al
menig maal aan hun laars gelapt.
Marc Kok kwam als eerste in het
nadeel en ook bij Chris van Bockel
liep het alles behalve soepel. Kok
kreeg te weinig compensatie voor
de materiële achterstand en ver-
loor. Ook bij Boudewijn Eysvogel,
die tegen de sterke Ron van de
Enden aantrad liep het mis en
keken de Zandvoortse bordspe-
lers tegen een 2-0 achterstand
aan.Kees Koper en Dennis van der
Meijden tekenden beiden voor
remise,waarop niets af te dingen
viel. Fred van de Klashorst bracht
de hoop nog even terug,door een
fraaie overwinning.Helaas viel op
dat moment ook het doek voor
van Bockel waardoor het 4-2 werd
voor Bloemendaal en slechts
gehoopt mocht worden op een
wonder van de twee resterende
Zandvoorters Olaf Cliteur en Leo
Keesman. Even leek het erop dat

Hengelsport

Afgelopen zondag was er weer en strandviswedstrijd van
Zeevisvereniging Zandvoort. Dit keer werd er vlak voor de 
zuidelijke reddingspost gevist. Omdat het bij aanvang afgaand
water was, konden de vissers al snel vanaf de bank gaan 
gooien.

Matige vangsten bij 
strandviswedstrijd

Programma
Sportprogramma

t/m 29 maart

tweede plaats was voor Cas Al
met 50 cm. en nummer drie
werd Gerard Bluijs met 45 cm.

Komende zaterdag staat er een
pierwedstrijd in IJmuiden op
het programma en de dag
daarna een wrakwedstrijd 
vanuit haven van IJmuiden.

Al snel werd de eerste vis
gevangen. Jos Haarman was
de gelukkige met een gul van
27 cm., snel daarna ving hij
nog een bot van 24 cm.
Regelmatig werden er vissen
aan de kant gehaald.
Winnaar werd uiteindelijk
Haarman met 73 cm. vis. De

Basketbal
Zaterdag 25/3
Den Helder, De Slenk
17.30 uur MSV/Zeemacht -
The Lions dames
Zondag 26/3
Amsterdam, Apollohal12.00 uur
US 2 - The Lions heren

Handbal
Zondag 26/3
Sportpark Duintjesveld
12.00 uur ZSC 1 - Zeeburg 3

Hockey
Zondag 26/3
Nieuw Vennep, Getsewoud
12.45 uur 
Kikkers 1 - ZHC dames
14.30 uur 
Kikkers 1 - ZHC heren

Voetbal
Zondag 26/3
Sportpark Duintjesveld
14.00 uur 
SV Zandvoort - DIOS

Interim coach John van der
Zeijs, Buytenhek lag met griep
al een aantal dagen op bed,
schreeuwde zijn longen uit zijn
lijf om, vooral in de eerste helft,
zijn ploeg wat op te peppen.
Het was niet bijster goed wat
het jonge elftal, de gemiddel-
de leeftijd lag waarschijnlijk
nog onder de twintig jaar, liet
zien. Veel balverlies, en daar-
door niet de bal in de ploeg
kunnen houden, slecht dekken
en een magere inzet was
debet aan de 2-0 stand aan
het einde van de eerste helft.
Ondertussen zag Van der Zeijs
ook nog zijn linksachter, Stein
Stobbelaar, met een dikke
enkel naar het ziekenhuis 
verdwijnen. Hierdoor werd de
verdediging nog meer onder

druk gezet want al is
Stobbelaar nog jong, hij heeft
wel al een drietal seizoenen
ervaring bij de senioren.

Het eerste Haarlemse doelpunt
kwam na een vermeende
handsbal. Zandvoort appelleer-
de maar kreeg nul op rekest
van de zwakke scheidsrechter.
Schoten daarentegen ging
goed door en via een aanval 
op de linker vleugel kon hun
spits de Zandvoortse doelman
het nakijken geven. Nog geen
tien minuten later kon deze
weer de gang naar het net
maken. Uit een corner werd 
de bal in één keer achter 
keeper Roy Hogervorst gescho-
ten. Zandvoort liep achter de
feiten aan.

Zondagvoetballers missen heilige vuur

Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft de belangrijke uit-
wedstrijd tegen Schoten niet kunnen winnen. Hierdoor komt
de rode streep voor de mannen van coach Berry Buytenhek wel
erg dichtbij.

22

Na de thee een Zandvoort met
wat meer elan. Er werd meer
op de helft van de tegenstan-
der gespeeld en er ontstonden
zelf een paar, kleine, kansjes.
Op een gegeven moment was
er zelfs sprake van enige druk
op het Haarlemse doel. Die
druk werd Zandvoort fataal.
Via een snelle counter over de
rechter kant werd de Schotense
spits weer in stelling gebracht
die Hogervorst voor de derde
keer passeerde. De 3-0 was
tevens de eindstand.

Zandvoort heeft nu nog een
voordelige marge van twee
punten, met één wedstrijd
minder gespeeld, op Spaarn-
woude. Die staan op de derde
plaats van onder. De ploeg op
deze plaats moet aan het
einde van de competitie 
promotie/degradatie wedstrij-
den spelen tegen één van 
de periodekampioenen uit de 
vijfde plaats.

Komende zondag speelt Zand-
voort thuis een inhaalwed-
strijd tegen DIOS. Als deze
wedstrijd gewonnen kan wor-
den doen onze plaatsgenoten
goede zaken want DIOS staat
drie plaatsen hoger en heeft
drie punten meer. Zondag 
2 april komt titelkandidaat
Alliance ‘22 naar Zandvoort.
Beide wedstrijden beginnen
om 14.00 uur.
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Hockey

Het herenteam van de Zandvoortsche Hockey Club (ZHC) behaal-
de afgelopen zondag een moeizame 4-2 overwinning op
Voorhout, terwijl de dames een 1-6 nederlaag moesten incas-
seren tegen dezelfde club. Zowel de heren als de dames traden
aan met een aantal invallers.

Moeizame winst hockeyers

Heren
De uitwedstrijd in Voorhout
werd eenvoudig met 9-0
gewonnen.Van die eenvoud was
afgelopen zondag geen sprake.
Zandvoort, onder andere zonder
spits Niki Gatsonides,moest zeer
veel werk verzetten om de
tegenstander in bedwang te
houden. Verdedigend lukte dat
uitstekend,maar aanvallend zag
Zandvoort geen kans een vuist
te maken, waardoor het tot ver
in de eerste helft 0-0 bleef.
Zandvoort kreeg wel een aantal
kansen, waaronder een drietal
strafcorners, die echter onbenut
bleven. Dark Bruining, die Niki
Gatsonides in de spits verving,
wist zijn team tien minuten voor
rust op een 1-0 voorsprong te
zetten na goed aangespeeld te
zijn door Jim Gatsonides.Verder
dan deze ene treffer kwam
Zandvoort voor de rust echter
niet.Wel moest op slag van rust
de gelijkmaker worden geincas-
seerd uit de enige kans die
Voorhout in de eerste helft
kreeg.Een strafcorner werd eerst
gestopt door keeper Martein
Wiltenburg,maar in de rebound
was hij echter kansloos.

Ook in de tweede helft liep het
aanvalsspel van de thuisclub
aanvankelijk niet zoals gewenst.
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De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)
Aan Zee Vakantiehuizen
Adm.kantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Bluijs
Boudewijn's Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Enigma Reflexica
Fortis Bank
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kralen en wooncadeau Winkel

Lokaal 't
Monuta
Netexpo Internet
Nova College
Ouderen Partij Zandvoort
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg 
Pluspunt
PRTO
Stichting ACB
Stichting ZorgContact
Take Five
Take Five Salsa
Trade Ard
Van der Valk & Swart notarissen
Van Schaik, makelaar
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
WonenPlus
Zandvoort Optiek

Voetbal

Het was niet een bijster sterke
wedstrijd van Zandvoort dat in
een ongewone samenstelling
van start ging. Toch had
Zandvoort veelal nog het beste
van het wat povere spel, echter
zonder tot echte kansen te
komen. Slechts in de laatste
twintig minuten werden de
Edamse gastheren wat sterker.
Keeper Jorrit Schmidt had 
zelfs een engeltje op zijn schou-
ders zitten toen een afgeketste
bal snoeihard via de paal 
de achterlijn over schoot. De
laatste kans voor EVC werd 

door de Zandvoortse goalie-
vakkundig uit de bovenhoek
geranseld.

Zandvoort is door de overwin-
ning van vooral EDO in een las-
tige positie gekomen. Onze
plaatsgenoten moeten nog drie
wedstrijden spelen.Thuis tegen
Voorland, dat zo goed als zeker
kampioen gaat worden, en
tegen Kennemerland,dat afge-
lopen weekend met 5-3 van
Voorland verloor maar dat wel
op de vijfde plaats staat. Uit
moet er dan nog gespeeld wor-

SV Zandvoort zaterdag in gevarenzone
Ondanks het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen de num-
mer vier, EVC, is het zaterdagelftal van SV Zandvoort afgegle-
den naar de op een na laatste plaats op de ranglijst. De beide
ploegen die onder onze plaatsgenoten stonden, wonnen. De
ploeg op de een na laatste plaats zal aan het einde van de com-
petitie promotie/degradatie wedstrijden moeten spelen tegen
één van de periodekampioenen van de derde klasse.

den tegen Castricum dat nu
slechts één punt meer heeft dan
Zandvoort. Het is misschien
gunstig als Voorland kampioen
wordt voordat ze naar onze 
badplaats komen. Castricum
heeft daarentegen een slechte
tweede periode (vier uit zes,
tegen Zandvoort acht uit zeven).
Daar moet dus van gewonnen
worden!

Komend weekend is Zandvoort
vrij in verband met inhaalwed-
strijden en het weekend daar-
na is het reguliere vrije week-
end. Het is te hopen dat
Marcelle in die twee en halve
week voor de eerstkomende
wedstrijd zijn mannen nog één
keer kan oppeppen. Anders valt
het doek van de tweede klasse
voor zijn selectie al na slechts
één seizoen!

Basketbal

Lions begon voortvarend in de
race naar eerherstel. In Lisse
liep het allemaal niet zo en als
dan ook nog topscorer Marvin
Martina en het arbitrale duo
het laten afweten is de ruime
nederlaag snel verklaard. Nu
echter stond het aan het einde
van het eerste kwart al met
29-12 voor. In het tweede kwart
kwam Lisse behoorlijk terug
maar na een inderhaast geno-
men time-out waren de
Zandvoortse schutters weer
helemaal bij de les aanwezig.

Na de 43-30 ruststand gingen
onze plaatsgenoten, onder 
leiding van Martina en de
opvallend sterke Ron van der
Meij (hij regeerde werkelijk
onder de borden) onverdroten
door. Peter Lapidaire, de coach

van Lisse werd er bijkans
helemaal gek van. Met
een laatste krachtsin-
spanning probeerden de
Lissenaren in het laatste
kwart de naderende
nederlaag nog te voor-
komen maar Lions hield
stand en bezorgde Lisse
een onverwachte 77-65 neder-
laag. De stand in de kampioen-
spoule is bovenin weer hele-
maal terug. Volendam wordt
ongeslagen kampioen maar
voor de tweede plaats, die
recht zou kunnen geven om in
aanmerking te komen voor
promotie, komen zowel Lions
als Lisse in aanmerking.

Dames
De Zandvoortse dames heb-
ben het zwakke Sea Devils uit

Lions heren revancheren zich, dames veel te
sterk voor Sea Devils

De Lions heren hebben afgelopen zaterdag het be-
zoekende Lisse een behoorlijke tik op de neus gegeven.
De basketballers uit de Bollenstreek dachten na hun ruime
91-55 thuisoverwinning van vorige week in eigen huis,
op koers te liggen om na Volendam een plaats in de 
eerste divisie op te kunnen eisen. Die gedachte zullen ze
nog even moeten koesteren want die is niet zo één, twee,
drie gerealiseerd.

Castricum op een klinkende 81-
34 nederlaag getrakteerd. Bij
onze plaastgenoten liep alles
op rolletjes en ze hebben laten
zien dat ze goed en degelijk
basketbal op de vloer kunnen
leggen. Bij rust werd al duide-
lijk dat de overwinning groot
zou worden. Het werd uiteinde-
lijk 81-34 waardoor Zandvoort
zich op de vierde plaats van de
ranglijst handhaaft met een
score van 32 punten uit 22
wedstrijden (winst: 70.4%).

Voorhout ontketende in het
begin van de tweede helft een
offensief. De ZHC- verdediging
moest alle zeilen bij zetten om
een achterstand te voorkomen.
In de 12e minuut gaf Dark
Bruining met zijn en Zandvoorts
tweede doelpunt wat ruimte, 2-
1. Pogingen om de score snel op
te voeren bleven echter voorlo-
pig vruchteloos. Jur Wiekmeijer
bracht na ruim 20 minuten met
een fraaie treffer de stand op 3-
1. Het antwoord van Voorhout
was vijf minuten later al even
fraai, 3-2. Even leek de slotfase
nog spannend te worden, maar
Eric Gerrits zorgde met een tip-
in, na een hard schot van Jim
Gatsonides,voor de verdiende 4-
2 overwinning.

Dames
De ZHC-dames hadden geen
kans tegen Voorhout. Na een 0-
3 rust, bleef Voorhout in de
tweede helft domineren. Ver-
dedigend wist Zandvoort met
de verdienstelijk spelende jeugd-
speelsters Anne Willemse en
Milou van Sluisdam lange tijd
stand te houden. Ook na de rust
was dat het geval. In de slotfase
redde Martine Hart de eer, 5-1.
Het slotwoord was voor Voorhout
dat in de laatste minuten de
eindstand op 6-1 bepaalde.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 12 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van
14 maart en de verdere in week 11 door het
college genomen besluiten zijn 21 maart vast-
gesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de
Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 30 maart vergadert de Commissie Welstand
en Monumenten. De vergadering begint
omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De
exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U
kunt hiervoor het beste even contact opnemen
met de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 1 april haalt de ecocar van Sita weer
Klein Chemisch Afval op. Schema:
Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, Vomar 10.10-11.00
uur, Tolweg 11.10-12.00 uur.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
- Thorbeckestraat 8 te Zandvoort, plaatsen dak-

kapellen (2006-044Lv, ingekomen 14-03-06)
- Tollensstraat 11 te Zandvoort, plaatsen 

zolderraam en trap naar zolder (2006-043Rv,
ingekomen 13-03-06)

De hierboven genoemde aangevraagde bouw-
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter
inzage. U kunt deze inzien tijdens openingstij-
den. Deze publicatie betekent niet dat u uw
zienswijze over deze aangevraagde bouwplan-
nen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor
deze bouwplannen vrijstelling van het bestem-
mingsplan of bouwverordening kan worden ver-
leend, kan tegen ons voornemen daartoe een
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voor-
nemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit wor-
den gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Kamerlingh Onnesstraat 6, 13 populieren en 

9 abelen en 1 esdoorn, aanvraag ingekomen
22 februari 2006, bomen zijn dood of af-
stervend en zorgen regelmatig voor storingen
aan de zuiveringsinstallatie op het terrein 
van de aanvrager, geen herplantplicht.

- Voltastraat 18, 2 dennenbomen, aanvraag 
ingekomen 3 maart 2006, bomen geven 
overlast, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kap-
vergunningen liggen bij de Centrale Balie ter
inzage. U kunt deze inzien tijdens openings-
tijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
een termijn van zes weken na publicatie hun
zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het
college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
De volgende kapvergunning is per direct
verleend in verband met acuut gevaar (artikel 
4 lid 9, Bomenverordening 2005): Taxuslaan 
2, 1 kastanjeboom, aanvraag ingekomen 3 maart
2006, boom levert gevaar op in verband met
omvalgevaar (t.g.v. vergevorderde honingzwam),
wel herplantplicht. Kapvergunning verleend 
16 maart 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium
zienswijzen hebben ingediend, kunnen tegen de
bovenstaande besluiten in beroep gaan bij de
rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Het indienen van
een beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Een schorsende werking wordt pas bereikt
nadat de president van de rechtbank dat in een
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval
van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president
van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk
verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een

kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar 
via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraaf-
plaats aan de Tollensstraat zijn dagelijks open
tussen 10.00 - 16.00 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 bouw-
plannen is de werkeenheid Bouwen telefonisch
bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Deze week alleen de gemeentepublicatie! Voor een
actueel overzicht van de nieuwsberichten:

www.zandvoort.nl. Of neem een abonnement op de
digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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ogen van het gebouw”. Zijn col-
lega Sciarpa verduidelijkt:“De
haastige passant moet even
zijn pas inhouden”.

Beide kunstenaars zullen aan-
staande zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur in de watertoren aan-
wezig zijn om, aan de hand van
een maquette, nadere toelich-
ting te geven van de plannen.
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Politiek
P3 Informateur

Interview
P7 Jaap Brugman

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

‘Als hij de Middenboulevard 
vergeet is-ie zo klaar!’

Van Caspel informateur

1

krijgen levendige kleuren. Het
uiterlijk van de watertoren is
sinds de bouw in 1951 onveran-
derd gebleven. Mooi of lelijk,
vrijwel iedereen is het erover
eens dat de toren als markant
bouwwerk de silhouet van
Zandvoort mede bepaalt. Om
het karakteriserende van de 
skyline te versterken hebben de
kunstenaars Marck Sciarpa en
Antonio di Padua een plan ont-
worpen om de watertoren een
nieuw, fris uiterlijk te geven.
Door de bekleding van vrolijk
gekleurde steentjes van 5 bij 5
millimeter ontstaat een reflec-
terende, duurzame laag. Plan is
om de bovenzijde van de toren
in de nachtelijke uren met
schijnwerpers aan te lichten.

De kersverse eigenaar van de
watertoren, een projectontwik-
kelaar,was bijzonder enthousiast
toen de kunstenaars hem bena-
derden met het idee. Ook wet-
houder Ton Kooiman ziet het wel
zitten: “Het is een geweldige
invulling van het historiche beeld
van Zandvoort en de water-
toren in het bijzonder. Het zal
de zandvoortse skyline een bij-
zonder en apart uiterlijk geven”.

Beeldend kunstenaar Sciarpa
heeft samen met zijn collega 
Di Padua de plannen ontwik-
keld en vormgegeven. Evenals
hun leermeester Friedensreich
Hundertwasser noemen zij zich
huizendokter en willen bouw-
kundig geen of weinig verande-
ringen aanbrengen. Di Padua:
“De vensters zijn als patrijspoor-
ten van een schip, het zijn de

Fris, vrolijk en levendig. Het
kenmerkende uiterlijk van de
watertoren wordt volgens de
uitgelekte plannen ‘opgepimpt’.
Buitenmuren en raamkozijnen

Watertoren wordt gemozaïekt
De Zandvoortse skyline
gaat veranderen. Als het
aan de plannenmakers ligt
zal het uiterlijk van de
beeldbepalende watertoren
van aanzien gaan verande-
ren. De redactie van de
Zandvoortse Courant heeft
een nota in handen gekre-
gen waarin plannen staan
om de watertoren een
kleurrijke facelift te geven.
De buitenkant van de 
hoekige toren wordt met
ondermeer felgekleurde
mozaïksteentjes bekleed.

ALLE ZONNEBRILLEN

COLLECTIES 2006

NU IN HUIS !!!!

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

• Oma’s witje € 0,95
• Jumbo 

saucijzenbroodje € 1,-
• Kaas croissant € 1,- 
• 5 Krentenbollen € 1,50 

Geldig t/m zondag 2 april

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Zandvoort Optiek

Cultuur
P11 Donna Corban

Voetbal
P22 Voetbal

3 weken lang
Paasactie in de
zandvoortse
Courant
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Huisartsenpost

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl
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Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Vanaf 2 april keuken elke avond geopend.

ZATERDAG 1 APRIL
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur mw. Drs. R. van Zuiden

ZONDAG 2 APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. M. Holt

DINSDAG 4 APRIL
Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73
10.30 uur Ds. mr. J.W. Verwijs

2
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Do
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-
-
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-
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-
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16.38
1 7. 2 1
1 8 . 1 1

1 7. 16
17.56
18.41
19.25
20.09
21.00
22.04
23.38

Laag
water
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water

Laag
water

Hoog
water

Na een kortstondig en moedig lijden is onze
Kees voorgoed ter zee gegaan.
De zee was zijn lust en leven.

Hij heeft daarbij veel mensen gered en daarvoor vele
onderscheidingen, ook uit het buitenland ontvangen.

Zijn leven was vol humor en zijn aria
was overal te horen.

Zijn gulle lach zal gemist worden.

Kees Bluijs
Zandvoort 26 juli 1931 Alkmaar 22 maart 2006

Ina Bluijs-van Zijp
Familie Bluijs
Familie van Zijp

Jan Steenstraat 2
1701 JS Heerhugowaard

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

18 maart 2006 - 24 maart 2006
Geboren:
Rogier Nicolaï, zoon van: Versteeg, Gerardus
Josephus Jacobus en: Lampier, Anneloes Cornelie.
Louise Myrte, dochter van: Versteeg, Gerardus
Josephus Jacobus en: Lampier, Anneloes Cornelie.
Juliette Johanna, dochter van: Porienski, Clovis en:
Botman, Martine.
Sebastian Jaap, zoon van: Harteveld, Jacob en:
Bruijnzeel, Chantal Leonie.

Ondertrouwd:
van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, Monique.
Zuidweg, Sebastiaan Rogier en: Hri_ová, Monika.
Westerman, Hendrik Cornelis en: Geurts, Adriana
Antonia Alfons Cornelia.
Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs, Brigitte.

Overleden:
Koper geb. Beijerbacht, Johanna Gesina, oud 81 jaar.
van Kooten geb. de Keijzer, Pieternella Johanna, oud
97 jaar.
Michels, Aafke, oud 56 jaar.
Luijendijk, Andries, oud 86 jaar.
Splinter, Johannes, oud 85 jaar.
Lacroix, Arie, oud 80 jaar.

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts
buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:
17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:
van vrijdags 17.00 uur
tot maandags 08.00 uur.
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

heb ik “het” soms. Met “het”
bedoel ik ‘t gevoel voor een
grote schoonmaak. Zo”n
ouderwetse als vroeger waar
de dekens en matrassen
fanatiek werden geklopt, de
meubels in de boenwas wer-
den gezet en alles werd
gesopt. Tegenwoordig is de
grote schoonmaak uit en
gebruik je een spuitbus 
voor de glans en een wonder-
doekje voor de stof. Oog-
schoon, noem ik dat. Het
gevoel komt als het lente-
zonnetje dwars door mijn
kamer schijnt en de spin-
nenraggen duidelijker te 
zien zijn.

Dat is voor mij “het” teken.
Samen het huis stofvrij
maken is gezelliger dan in je
uppie. Mijn eega wil 
me wel helpen. Tjonge, het
is best stoffig en ik zwaai 
ijverig met mijn wonderbus
en toverdoekje in het rond.
Manlief is op de bovenetage
aan de slag. Opeens is het
stil boven. Zou hij in slaap
gevallen zijn? Bij nader
onderzoek zit hij, in plaats
van te boenen, gezellig ach-
ter de computer. Hij roept dat
de prullenbak weer aardig 
vol zit. Prullenbak? Welke?
Nou die van de computer
natuurlijk, is zijn antwoord.
Ergens begint er een belletje
bij me te rinkelen. Ja hoor,
het kwaad is al geschied! 

Een belangrijk bestand, dat
kennelijk in de prullenbak is
gekomen, is door hem ver-
wijderd. Wat ik ook probeer,
alles is weg. Nu ben ik, wat
de computer betreft, niet
echt handig. Gelukkig zijn er
hulptroepen die ik altijd kan
bellen. Vele uren later heeft
mijn hulplijn het leed een
beetje verzacht.

Na de sessie aai ik nog even
met mijn toverdoekje over 
de bol van de computer.
Wie weet bestaan er won-
deren en komt alles nog 
goed. Ondertussen is mijn
schoonmaakwoede en het
lentezonnetje verdwenen.

Nel Kerkman
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Nadat dit tijdrovende werk
gedaan was heeft hij diverse
Zandvoortse politici ofwel
gevraagd om bij hem op het
raadhuis te komen voor een
gesprek ofwel heeft hij telefo-
nisch contact met ze gehad.
Zo is Cees van Deursen bij hem
geweest. Van Caspel vroeg
hem of GroenLinks geintres-
seerd was om deel te nemen
aan een college, gezien de
standpunten van de nieuwe
partij in de gemeenteraad aan-
gaande de eventuele sloop van
panden in het Midden-
boulevardgebied.Van Deursen:
“Ik heb ons partijprogramma
op tafel gegooid en gezegd 
dat wanneer hij het woord
“GroenLinks” weghaalt en 
vervangt door “Collegepro-
gramma” wij absoluut gene-
gen zijn om mee te doen.
Eigenlijk alleen de gedachten
van ons over de Midden-
boulevard hebben een over-
eenkomst met die van de VVD
en de OPZ. Het zou dus geen
goede zaak voor ons zijn als we
ons moeten binden aan zaken
waar wij geheel anders over
denken. Ook ben ik ontstemd
over de gang van zaken in de
periode na de verkiezingen. Ik
ben het geheel niet eens over
de beslotenheid waarmee alles
wordt behandeld.”

Vorige week meldden wij al
dat zowel het CDA als de SP
dezelfde geluiden lieten horen.
Wilfred Tates, onderhandelaar
namens de VVD is het daar-
mee niet eens. Hij vertelde
voor de microfoons van het
zaterdagochtendprogramma
Goedemorgen Zandvoort, van
onze locale zender ZFM, dat
hij de informatiestroom voor
de onderhandelingen heeft
geblokkeerd richting de ande-
re partijen. Hij zei dat het
alleen voor de vorming van een
college belangrijke zaken zijn
die anderen niet hoeven te ver-
nemen. Volgens hem is dat
geen achterkamertjespolitiek.
Daar heeft hij in de vorige
raadsperiode tegen gestreden.
Hij heeft zijn actie onderno-
men nadat de andere partijen,
via de griffie, een rapport dat
hij opgevraagd had en volgens
hem alleen voor de VVD en de

OPZ bedoeld was, hadden
gekregen. Dat rapport is 
vertrouwelijk en er is dan ook
tot op heden, ook niet via de
andere partijen, niets van naar
buiten gekomen. Wel had de
liberale voorman aan het einde
van het interview een belofte
die hoopvol is: “De volgende
keer kom ik met volledige 
opening van zaken.”

Ingrid de Leeuw (SP) is vorige
week door de informateur
gebeld. Hij vroeg haar of de SP
genegen is om in een college

zitting te gaan nemen en of 
zij een goede wethouderskan-
didaat heeft voor die positie.
De Leeuw: “Toen hij mij vroeg
of wij in het college zitting wil-
den nemen en eventueel een
wethouder konden leveren,
was ik met stomheid geslagen.
Een eenmansfractie heeft
geen wethouder te leveren.
Dan komt er niets van ons
eigen programma terecht.Wij
zouden onze kiezers veel uit te
leggen hebben. Ik heb hem
toen gezegd dat we dat maar
niet moesten doen.”

Joke Draijer (GBZ) zei als ant-
woord op de vraag of zij al 
iets van Van Caspel gehoord
had:“Hij heeft tot nu toe geen
contact met mij gezocht. Ik
denk dat hij eerst met de 
winnaars wil praten. Misschien
is hij er ook wel van overtuigd
dat wij van mening zijn dat je
als eenling niets te vertellen
hebt en dat wij absoluut niet
met de OPZ in één college 
zullen gaan zitten.”

Carl Simons (OPZ) verwacht
komende week een rapport
van Van Caspel: “Ik verwacht
dat Frits van Caspel komende
week met een rapportage
komt. Dan pas kunnen we zeg-
gen waar we staan.”

Afgelopen week is de aange-
stelde informateur Frits van
Caspel aan het werk gegaan.
Als eerste heeft hij de diverse
raadsprogramma's bestudeerd
op de mogelijkheden om tot
een breed gedragen college
van burgemeester en wethou-
ders te komen.

Informateur Van Caspel aan het werk

De Zandvoortse Courant orga-
niseert drie weken lang een
puzzelactie. Iedere week staat
er een hele zin in de krant
verborgen. In verschillende
advertenties staat een haasje
met een letter en een cijfer.
De cijfers geven de plaats aan
van de letter in de zin. De drie
zinnen vormen de oplossing
van de puzzelactie. U kunt
echter ook meedingen naar
een weekprijs door de zin van
de week in te sturen.

Iedere week worden drie
Seconda horloges en drie
ZandvoortPassen verloot onder
de goede inzenders. De drie
zinnen achter elkaar leveren
een rijmpje op dat de uitein-
delijke oplossing van de puz-
zelactie is. Onder de goede
inzenders van het gehele 
rijmpje worden vlak voor de
Pasen de hoofdprijzen verloot.

U kunt uw oplossing inleveren
bij Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht of via e-mail:
paasactie@zandvoortsecou-
rant.nl aanleveren, voorzien
van uw naam, adres en tele-
foonnummer.

Wij wensen 
u veel 

puzzelplezier 
en succes.

Drie weken lang paas puzzel-
actie in Zandvoortse Courant

Informateur Frits van Caspel
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31-3 Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble:
Smartlappen en Levensliederen zingen o.l.v.
Gré van der Berg met haar accordeon.
Café Koper, aanvang 21.00 uur

1-4 Egyptische buikdans bij SwingSteesjun,
19.00 tot 20.30 uur. Zaal open 18.45 uur.
Station Haarlem, Perron 3a (Alleen workshop
€ 12,50, Workshop + swingen € 17,50)

1-4 Presentatie nieuwe zomercollectie bij
Rosarito Beach en Horse.
Haltestraat 62a, 11.00 - 18.00 uur.

2-4 Kunst Aan Huis. Het woonhuis aan de 
Haarlemmerstraat 13D wordt omgetoverd 
tot kunstwinkel. Op 3 etages exposeren 
Zandvoortse kunstenaars hun werkstukken.
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

2-4 Jazz in Zandvoort Martien Oster plays 
and sings Nat King Cole. Locatie: De Krocht.
Aanvang 14.30 uur. Toegang € 10,-

9-4 Autopuzzeltocht Café Koper. Starttijden 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Prijsuitreiking 
in het Café rond 17.00 uur. Inschrijven voor 
voor 5 april, bel tel. 023 5713546 of e-mail 
info@cafekoper.nl. Inschrijfgeld €5,- p.p.

15 t/m 17 april Paasraces, Circuit Park Zandvoort

WEEK 13 • 2006
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gaten te zijn.De (inbreng/)
inschrijfkosten bedragen
€ 1,50. Er kan al dezelfde
donderdag ‘s avonds tus-
sen 20.00 en 22.00 uur
gekocht worden. Ook op
vrijdag is er verkoop tus-
sen 9.00 en 12.00 uur.Van
de opbrengst komt 30%
ten goede aan de ZHC.
De rest is voor de inbreng-
ster/er. Afrekenen en op-
halen van niet verkochte
kleding is vrijdagmiddag
tusen 17.00 en 18.00 uur.
Iedereen is voor zowel de
inbreng als de verkoop
van harte welkom.

Op donderdag 6 en vrij-
dag 7 april organiseert de
Zandvoortsche Hockey
Club weer de halfjaarlijk-
se kledingbeurs voor
modieuze zomer dames-
en kinderkleding in het
clubhuis op het Duintjes-
veld. Op donderdag kunt
u tussen 9.00 en 14.00
uur uw kleding brengen,
in zakken of dozen voor-
zien van naam. Het
maximaal aantal in te
brengen stuks is 25 stuks
en uiteraard dient deze
gewassen, gestreken en
zonder vlekken en/of

Kledingbeurs Duintjesveld

voor het Goede Doel.Voor
meer informatie,
bel 5717113.
Dit is alweer de laatste
markt van dit winter-
seizoen. In november
2006 starten de volgen-
de markten weer, de
exacte data zullen te-
zijnertijd in het nieuwe
programmaboekje van
Pluspunt te vinden zijn.

Zondag 2 april aanstaan-
de organiseert Pluspunt
weer een Rommelmarkt
aan de Flemingstraat
180, Zandvoort Noord. De
markt begint om 10.00
uur en duurt tot 15.00
uur. De toegang is gratis.
Er worden uitsluitend
tweedehands spullen
aangeboden en er is weer
een kraam van Pluspunt

Rommelmarkt Pluspunt

Jazz in Zandvoort
Zondagmiddag 2 april 2006

Martien Oster plays and sings
Nat King Cole (guitar)

Zaal open: 14.00 uur Toegang: 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort
Tel. 06 - 546 779 47

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50
Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50  
Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Haltestraat 34,
2042 LN
Zandvoort
T. 023-5712800

A1

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 023-5718720

B

6

Om ca. 20.30 uur zal met
de veiling worden gestart.
Tot dan is er voldoende
gelegenheid om gezellig
te postzegelen. Kavels zijn
te zien op de clubavond
en ook op onze site:
www.xs4all.nl/~anna99fr/
Voor inlichtingen 
en/of informatiefolder,
bel: 537 81 29.

De eerstvolgende club-
avond van de Zandvoort-
se Postzegel Club is op
dinsdag 4 april aanstaan-
de. Deze bijeenkomst zal
worden gehouden in het
gebouw van Pluspunt,
Flemingstraat 180,
Zandvoort-Noord.
Vanaf 19.00 uur is ieder-
een van harte welkom.

Postzegelavond

IJ

7

Kralen en wooncadeau Winkel
Gaat verhuizen

van de Engelbertstraat 
naar Jupiter Plaza! Haltestraat 10

Van 30 maart t/m 6 april
zijn wij gesloten.

Vanaf 7 april bent u van 
harte welkom in ons nieuwe pand!

N

8

A

9

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers),
rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,
wintersportartikelen, inline-skates en meer!!
-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)
023-5718600 • www.sparke.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Flessenpost
Groep 3 van een basisschool
in Leek (Groningen) heeft
onlangs een project over jut-
ten gehad. Omdat de opa van
één van de leerlingen in
Zandvoort woont en vrijwil-
liger is bij het Juttersmu-ZEE-
um, werd opa door zijn klein-
dochter uitgenodigd om het
een en ander over het muse-
um te komen vertellen. Er
waren op school zelfs kinde-
ren bij die nog nooit de zee
hadden gezien en door het
enthousiaste verhaal van opa
besloten de kinderen elk een
plastic fles te vullen met een
tekening plus een verhaal
over zichzelf. Uiteraard werd
het adres niet vergeten. De
kleindochter van opa nam de
23 plastic flessen en één gla-
zen fles mee naar Zandvoort
en heeft ze daar met hulp
van opa,Wim Kruiswijk en de
Noordoostenwind in zee ge-
gooid. Drie weken na dato zijn
er ondertussen vijf reacties
uit Zeeland naar de school
terug gestuurd. De glazen
fles die er langer over doet
om gevonden te worden, is
onlangs bij Scheveningen
aangespoeld. Er wordt in Leek
nog lang gesproken over
Zandvoort, het Juttersmu-
ZEE-um en het resultaat van
de flessenpost. Misschien
wordt het eerstvolgende
schoolreisje wel Zandvoort?

Robina pseudo-acacia 

Deze mooie naam hoort bij
de boom die in het voorjaar
2007 in de Zandvoortselaan
onder de bomen wordt

bouwvergunning is in januari
2006 afgegeven maar nog
steeds staat het kunstwerk
niet op zijn plek. Er zijn name-
lijk weer bezwaren gemaakt
omdat het beeld gaat fluiten
bij een bepaalde windrich-
ting. Er is natuurlijk altijd 
wel iets te vinden om “teu-
gen” te zijn.

Beeldenroute 
Niet alleen op de Boulevard
Paulus Loot komt een bronzen
beeld, ook de opgeknapte
Boulevard Barnaart krijgt een
kunstwerk. Dit keer komt de
opdracht van de Provincie
Noord-Holland die de aan-
besteding begeleidt. Drie
internationaal opererende
kunstenaars hebben onder-
tussen de schetsvoorstellen
gepresenteerd. Volgens de
adviescommissie kunnen
deze kunstenaars de schaal
van de plek aan en maken zij
werk dat toegankelijk is voor
een breed publiek. Zou het
kunstwerk wel fluitbestendig
zijn?

Seizoen 
Het is in ons dorp toch altijd
weer een raadsel wanneer
het seizoen begint. Zou het
seizoen beginnen als de
strandpaviljoens weer op het
strand staan? Of gaat het
seizoen per 1 maart van start
wanneer de toerist op de
Boulevard weer moet beta-
len voor zijn parkeerplek?
Verleden jaar werd het
strandseizoen eind maart
door de burgemeester offi-
cieel geopend. Welke datum
het nu is, is onbekend. In
ieder geval is het seizoen voor
het plaatsen van de gemeen-
telijke prullenbakken op het
strand nog niet begonnen.
De wandelaar die zijn vuil 
op de openbare strandge-
deelten kwijt wil, moet nog
even geduld hebben. Het
bakje komt zo! Eigenlijk 
kunnen de vuilnisbakken 
‘s winters gewoon blijven
staan. Zandvoort streeft toch
naar een jaarrondseizoen?

geplant. De huidige bomen
worden verplaatst omdat
tijdens de werkzaamheden het
transportriool en een grote
waterleiding moeten worden
omgelegd. Dat betekent flink
graven, waardoor de huidige
bomen niet kunnen blijven
staan. Gelukkig gaan de 
nog kleine bomen naar een
andere plek in Zandvoort en 
er komen nieuwe bomen 
voor terug. Nieuwsgierig hoe
de nieuwe bomen eruit gaan
zien ben ik via de computer op
zoek gegaan naar de Robina
pseudo acacia of te wel 
de witte acacia. Het is een 
bijzondere boom die niet zo
groot wordt en vanaf juni
witte bloemen krijgt. Verder
staat op een website voor hon-
denverzorging (!) dat de bast,
bladeren en de zaden van de
bloemen giftig zijn. Waarom
men gekozen heeft voor deze
boom is raadselachtig, want
het is niet echt een boom 
die een laaneffect geeft en 
ook nog eens giftig is. Het is
toch niet de bedoeling om 
zo het hondenbestand omlaag
te krijgen?

Fluiten 
Het is nog geen lekker weer
om vrolijk te gaan fluiten, zelfs
de vogels hebben moeite om
enig geluid te produceren.
Maar wist u dat er bezwaar
gemaakt kan worden tegen
fluiten? In een gesprek met de
Zandvoortse kunstenaar Mark
Sjerps kwam dat naar voren.
Hij heeft een bronzen kunst-
werk van 282 cm hoog, getiteld
‘The Seas of She’, twee jaar
geleden in opdracht van Leo
Heino gemaakt en Leo heeft
het op zijn beurt permanent in
bruikleen aan de gemeente
geschonken. Het beeld dat de
verbondenheid met de zee uit-
beeldt, zou oorspronkelijk in de
zeereep bij het jaarrondpavil-
joen Take Five geplaatst wor-
den. Door bezwaren van de
bewoners is besloten het beeld
iets verder op de Boulevard
Paulus Loot te verplaatsen
tegenover nummer 37. De

Iedereen kan nu alle milieuver-
gunningen die vanaf 1 januari
2006 zijn aangevraagd op
ieder moment van de dag
raadplegen. Door de vergun-
ningen op het Internet te
publiceren kunnen burgers,
instanties en verenigingen zien
welke afspraken de milieu-
dienst maakt met bedrijven.
Ze kunnen zien welke voor-
schriften er zijn op het gebied 
van bodemverontreiniging,
geluidsoverlast, geuroverlast,
opslag van gevaarlijke stoffen
en andere zaken.

Volledige aanvraag
Op de website van de milieu-
dienst staat de volledige aan-
vraag met bijlagen, de ont-
werpbeschikking, eventuele
adviezen en bedenkingen 
en de definitieve beschikking
van iedere afgegeven vergun-
ning. Zodra een vergunning
onherroepelijk is geworden,
wordt het ontwerp uit het
dossier verwijderd. De ont-
werpbeschikking heeft op dat
moment geen status meer.
De rest van de informatie blijft

Sinds kort kan iedereen op de website van de Milieudienst
IJmond milieuvergunningen en milieuvergunningsaanvragen
inzien. De Milieudienst IJmond is één van de eerste milieudien-
sten in Nederland die openheid van zaken geeft. Het project
‘Vergunningen op Internet’ is als pilotproject gesubsidieerd door
het ministerie van Binnenlandse Zaken.

in ieder geval gedurende de
looptijd van de vergunning
beschikbaar en direct inzichte-
lijk. Oude, verwijderde dossiers
blijven altijd opvraagbaar bij
de Milieudienst IJmond.

In de nabije toekomst wil de
milieudienst haar volledige
milieudossier inzichtelijk ma-
ken voor onder andere de
brandweer. Dit geeft de spuit-
gasten niet alleen de mogelijk-
heid om net als iedereen de
vergunningen en aanvragen in
te zien, maar ook de gegevens
over de aanwezigheid van
gevaarlijke zaken en stoffen bij
een brand, die bij de milieu-
dienst aanwezig is, is beter
beschikbaar.

Zandvoortse vergunningen
Zoeken in het systeem kan via
een naam, adres of gemeente-
naam. Vul alleen in het vakje
‘gemeenten’: Zandvoort in en
dan komen de vergunningen
tevoorschijn. Meer informatie:
www.milieudienst-ijmond.nl.

Bron: www.zandvoort.nl

Milieuvergunningen
op Internet

Het is eindelijk zover,
onze eigen “Piet
de Lip”, Versteege’s
IJzerhandel in de
Pakveldstraat,wordt
uitgebreid.De huidi-
ge winkel wordt
verbouwd tot een
ultra moderne
superstore. De extra
ruimte wordt ver-
kregen door aan de
achterzijde uit te
breiden in het
nieuw gebouwde
complex Prinsenhof.
De prachtige grote
ruimte op de bega-
ne grond voldoet
aan de eisen om er een ‘Doe 
Het Zelf Centre’ te vestigen als
een kleine Gamma, Praxis of 
Karwei. Natuurlijk zullen de
Zandvoorters blij zijn met
deze uitbreiding,maar de vraag

is of er toch niet een echt
stukje Zandvoorts folklore ver-
loren gaat. De heren van
Versteege tonen u aanstaande
zaterdag de plannen en horen
graag uw mening.

Unieke verbouwing “Piet de Lip”
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 NIEUW HEILIGLAND 8 HAARLEM

•  In het historische stadshart gelegen voormalig pakhuis
•  Gelegen In het rustige gedeelte van de Heiliglanden
•  Hoge plafonds, moderne woonkeuken, 2 slaapkamers,  

moderne badkamer en binnentuintje
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Parkeergarage op loopafstand
•  Woonoppervlakte ca. 105 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 BOULEVARD PAULUS LOOT 45 ZANDVOORT
•  Karakteristieke vrijstaande villa a/d boulevard gelegen
•  Dient volledig te worden gerenoveerd
•  Voor meerdere doeleinden geschikt
•  Woonoppervlakte ca. 260 m2, inhoud ca. 1000 m3

•  Perceeloppervlakte 1104 m2

•  Wegens omstandigheden snelle verkoop gewenst

Vraagprijs: € 379.000,-

 LEEUWERIKENSTRAAT 16/4 ZANDVOORT

•  3 Kamer appartement (vh 4) met zonnig balkon
op het zuiden, schitterend uitzicht over de duinen

•  Woonkamer (vh 2) met open haard en balkon, keuken, 
bijkeukentje, 2 slaapkamers en badkamer

•  Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 80 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over
de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

•  Dubbele garage en oprit voor meerdere auto’s
•  L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde 

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
•  Goed onderhouden, doch gedateerd
•  Woonopp. ca. 190 m2, perceelopp. 637 m2

Vraagprijs: € 895.000,-

 PASSAGE 7 ZANDVOORT

•  Winkelruimte op levendig locatie nabij station,
boulevard en strand gelegen

•  Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m2

•  Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m2

•  C.v. gas  
•  Geen buitenruimte 
•  Op korte termijn te aanvaarden

 Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715

Openhuizen dag zaterdag 8 april van 11:00 tot 13:00 uur
Kijk voor meer info en foto’s op onze website www.cvl.nu

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

OPENHUIS ZATERDAG A.S. 
VAN 11:00 TOT 12:00 UUR

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

CVL_Adv_ZC0613.indd   1 28-03-2006   15:32:20
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Hogendoorn was na de publica-
tie van de woorden erg ont-
stemd en vond de reputatie van
Zandvoort beschadigd door de
woorden van Van Driem. Hijzelf
was de afgelopen vier jaar altijd
zeer alert als het ging om de
naam “Zandvoort”. Als reactie
op Van Driem had Hogendoorn
een brief geschreven waarin hij
de woorden van hem weerleg-
de.Vorige week kwam het ant-
woord van Van Driem.
Van Driem gaf in zijn brief
Hogendoorn een pluim:“Ik weet
dat Zandvoort geruime tijd ‘op

slot’ heeft gezeten wat betreft
toeristische ontwikkelingen.Het
tij is voor u nu ten goede gekeerd
en u hebt met Zandvoort, als
belangrijke toeristische trek-
pleister aan de kust, een duide-
lijke visie ontwikkelt, mede in
het kader van het pilotproject
van het ministerie van Econo-
mische Zaken. Het NBTC onder-
steunt dit initiatief en wij zijn
zeer verheugd dat u hebt gezorgd
voor een doorbraak. Ik hoop van
harte dat uw voorbeeld andere
kustplaatsen doet volgen.”
Wel is Van Driem bezorgd over

de bedrijfstak Toerisme. In het
blad News Flash stelt hij dat het
weliswaar goed gaat met het
inkomende toerisme, maar dat
de vooruitgang van de sector in
de ons omliggende landen veel
beter is. In 2005 kwamen 9.9
miljoen buitenlandse bezoekers
naar Nederland (3% meer dan in
het jaar daarvoor). De verwach-
ting is dat in het Rembrand- jaar
(2006) er ongeveer 10.3 miljoen
naar Nederland komen.“Als we
naar het marktaandeel kijken
dan is het een ander verhaal.
Het toerisme in de concurren-
tielanden als Groot-Brittannië
en Duitsland groeit veel sneller
en daardoor verliezen we een
behoorlijk marktaandeel”, aldus
Van Driem.
Bron: www.zandvoort.nl.

Nederlands bureau voor Toerisme (NBTC):
"Complimenten voor Zandvoort"

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft
demissionair wethouder Hans Hogendoorn alle complimenten
gegeven voor de vooruitgang van onze badplaats. De directeur
van het NBTC, F. van Driem, had in een artikel in De Telegraaf van
5 februari jongsleden gezegd dat “Zandvoort op slot” zat.

Interview met Jaap Brugman

Niet dat hem dat veel uit-
maakt overigens. “Je krijgt
standaard een lintje als je tien
jaar of langer in de gemeente-
raad gezeten hebt, ongeacht
of je nu je mond hebt openge-
trokken of niet. Een lintje zegt
dus niet zo veel.”

Wat wel veelzeggend is, is het
feit dat het hart van Brugman
op vele plekken ligt. Behalve de
politiek is Brugman zeer maat-
schappelijk betrokken. Sinds 
hij in 1938 in Zandvoort is komen
wonen, is Jaap actief in vele
besturen en raden van maat-
schappelijke organisaties. Om
zo maar even wat te noemen:
23 jaar voorzitter van de plaat-
selijke handbalvereniging, pen-
ningmeester geweest van de
Stichting Korver Sporthal.

Het begon voor Brugman als
kerkvoogd bij de Hervormde
Kerk in 1965. “Zandvoort was
in opbouw en ik wilde daar
graag bij betrokken zijn”, aldus
Brugman. Zo werd de waterto-
ren gebouwd, de middenbou-
levard werd aangelegd en
Nieuw Noord werd uit de
grond gestampt. Door de kerk
is hij in de politiek verzeild
geraakt. In de jaren zeventig
was hij kandidaat voor onder
andere de CHU,dat later samen
met de ARP en de KVP het hui-
dige CDA werd. Uiteindelijk
kwam Brugman pas in 1990 in
de gemeenteraad, namens de
VVD. Maar na wat onenigheid
in die partij, sloot Brugman zich
aan bij Gemeente Belangen
Zandvoort. “Alle VVD-ers die
zich niet meer thuis voelden
bij de VVD gingen naar GBZ,

dat was zo in die tijd”, lacht
Brugman. Op de vraag waar hij
tevreden op terugkijkt, is hij
snel, het zorgloket en de
getroffen voorbereidingen voor
het Louis Davids Carré.

Al met al kijkt Brugman terug
op een mooie periode als poli-
ticus in Zandvoort. Maar wat
nu? Wat te doen met zoveel
vrije tijd? “Sinds 1955 werk ik
samen met mijn broer in ons
familiebedrijf Amsterdamsche
Fijnhouthandel. Dat doe ik nog
steeds, hoewel het bedrijf nu
is overgenomen door mijn
neef Ivar Brugman. En verder
heb ik nog een kleinzoon 
en natuurlijk mijn hobby zei-
len en varen over de Hollandse
wateren,” gaf het scheidende
raadslid als antwoord op 
die vraag.

Afscheid met
een lintje
Terwijl de OPZ en de VVD nog
druk bezig zijn met onderhan-
delingen over een nieuw col-
lege, is Jaap Brugman druk
bezig met het bedenken van
een nieuwe indeling van zijn
vrije tijd. Na 12 jaar in de raad
te hebben gezeten houdt
Brugman het voor gezien. Een
lintje van de Koningin maakt
zijn afscheid compleet. Jaap
Brugman is nu officieel lid in
de Orde van Oranje Nassau.

Door Lana Lemmens

De behandeling wordt gedaan
met behulp van linnen stem-
pelkussens gevuld met limoen,
kokos en diverse kruiden
gedrenkt in hete kruidenolie.
Vervolgens wordt het lichaam,
door middel van speciale tech-
nieken, zeer kort met deze hete
stempel in contact gebracht.
Als reactie op deze prikkels
wordt de huid direct aangezet
tot celvernieuwing. Wanneer
het stempelkussen voldoende
is afgekoeld wordt hiermee
intensief gemasseerd.

De behandeling heeft vele
goede invloeden op het
lichaam zoals bevordering van
de bloedsomloop en activeren
van het repair-system van het
lichaam. Daarnaast werkt het
vitaliserend, wordt het spieren-
gestel verstevigd en worden
cellen geactiveerd.

‘Wijsheid van het leven’
Met Lotus van der Mije heeft
Zandvoort niet alleen een spe-
cialist op het gebied van Pantai
Luar massage binnen gehaald.
Zij is namelijk ook gespeciali-
seerd op het gebied van
Ayurvedische producten en
behandelingen. Ayurveda is
een woord uit het Sanskriet en
betekent letterlijk: ‘wijsheid
van het leven’. Belangrijk aan
deze behandelingen is dat er
van pure natuurlijke elemen-
ten wordt uitgegaan en de
producten die hierbij gebruikt

worden zijn dan ook op puur
natuurlijke basis. Ook is zij te
vinden op de schoonheids-
beurs, waar zij Lakshmi helpt
met het geven van training op
het gebied van nieuwe behan-
delingen en producten.

Schoonheidssalon Lotus
Naast deze Pantai Luar massa-
ge en Ayurvedische gezichts-
behandelingen is er nog veel
meer mogelijk in schoonheids-
salon Lotus: voetverzorging,
harsbehandelingen en ont-
spannende massages.

Wanneer u in de maand april
een afspraak maakt geldt er
voor alle behandelingen een
kennismakingsprijs! 

Kijk dus voor meer informatie op
www.schoonheidssalonlotus
of bel naar 06-27596519.

Vernieuwende massagetechniek
in Zandvoort

Zandvoort heeft een primeur: Pantai Luar massage. Deze uit
Oost-Azië afkomstige Pantai luar, hetgeen letterlijk ‘aan de nieu-
we oever’ betekent, wordt slechts op enkele plekken in
Nederland uitgevoerd. Specialist in deze techniek, Lotus van der
Mije van Schoonheidssalon Lotus, is inmiddels ruim drie jaar in
Zandvoort gevestigd.

Pantai Luar massage

Ook gezichtsbehandelingen zijn bij Lotus mogelijk
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS      INVULBON ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

------------- 
Te koop: Grundig TV.

I.z.g.s. Spelend te zien,
67cm. Prijs: €100,00.

Tel. 5717862
------------- 
Te koop:

Afwasmachine. Klein
model, 4 couverts, past

in gootsteenkastje.
23-1-06 gekocht. Ideaal
voor klein huishouden.

Prijs: €75,00 + 1 jr.
garantie

------------- 
Te Koop:

Zwart lederen fauteuil.
Licht beschadigd. Prijs:
€50,00. Tel. 06-51143621

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

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Voor 
topbloemen

in huis!

Garages te huur
aan de Trompstraat en

Van Galenstraat,
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. H.W.
Coster, tel: 0294-412942.

------------- 
Gevraagd:

Hulp in klein pension.
Voor meer informatie,

bel: 06-27526231
------------- 

Internationaal bedrijf
zoekt

ondernemer/entrepeneur
voor wereldwijd zaken
doen. Ongelimiteerd
inkomen. Bel 06-2031

6766 of mail
prto@hccnet.nl 

------------- 
Gezocht:

Hotel nabij centrum
zoekt goede schoon-

maakhulp voor enkele
ochtenden per week.

Uren in overleg.
Tel. 57 14674

3 gangen Paas menu
€ 32,50 p.p.

Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Deze week bij aankoop van
1 kilo boerenkaas
van jong tot oud:

een pot 
boerenyoghurt 

cadeau!

E

2

I

4

Internet:
www.greevenmakelaardij.nl

Email:
info@greevenmakelaardij.nl

Max Euwestraat 19
2042 RA Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134

circa 65m2 in centrum
i.z.g.st.

Huurprijs 
€ 500,= p/mnd

inl. 023 - 57 39 234

TE HUUR IN ZANDVOORT
RUIME BOX/

OPSLAGRUIMTE
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School
Met veel plezier heeft Denise
op de Mariaschool het basis
onderwijs gevolgd.Ondertussen
zit ze al weer twee jaar op het
Sancta in Haarlem waar ze de
HAVO/VWO volgt. Haar keuze
voor deze school heeft ze
bewust gemaakt want tijdens
de open schooldagen heeft ze
nog andere scholen bezocht.
Uiteindelijk koos ze voor het
Sancta omdat haar eerste
indruk van de school goed aan-
voelde. Nog
steeds vindt
Denise de
school gezellig en fiets met
enkele vriendinnen elke dag
naar school. Ze heeft geen 
probleem met de vakken maar
wiskunde en scheikunde 
liggen haar het beste. Ze 
heeft nog helemaal géén idee
wat haar vervolgstudie gaat
worden. Eigenlijk vindt ze alles
wel leuk, de ene keer wil ze iets
met sport en de andere keer is
het weer heel iets anders. Pas
aan het eind van het school-
jaar moet ze gaan kiezen.
Gelukkig is het zover nog niet.

Interesse’s
Denise is zeer sportief en dat
blijkt uit de diverse sporten die
ze beoefent. Een poosje terug
was ze bij de keurturngroep
van de gymnastiekvereniging
O.S.S. maar dat heeft ze laten
vallen. Vanaf haar negende

jaar speelt ze basketbal bij de
aspiranten van The Lions en
vanaf haar tiende speelt ze
softbal op het softbalveld van
TZB, dat door de fusie omge-
doopt is in de Zandvoortse
Sport Combinatie (ZSC). In de
toekomst gaat de jeugdaf-
deling van honk&softbal 
verhuizen naar een plek in
Noord. Verder tennist Denise
al vanaf haar zesde jaar 
bij de tennisvereniging TCZ.

Recreatie-
tennis trekt
haar meer

dan prestatietennis, wel doet
Denise mee met de onderlin-
ge tenniswedstrijden. Ze leest
veel en dan moeten het wel
boeken zijn met inhoud dus
geen flutboekje,daarbij luistert
ze graag naar muziek. Ze heeft
geen echte muziekkeus en zoals

ze zelf zegt:“Wat op de hitlijst
staat vind ik prima om naar te
luisteren”.

Zandvoort
Wat is het verschil tussen in
het dorp wonen of in Noord,
vraag ik aan Denise.Ze moest
in het begin best wennen
maar nu zou ze niet meer
terug willen. Waar ze eerst
woonde was er veel autover-
keer en lag ze te trillen in haar
bed. Nu wordt ze gewekt door
vogels en is het heerlijk rustig.
Wat haar wel opvalt is dat ze
nu niet zo vaak een ommetje
dorp maakt dan vroeger. Nu
moet ze met de fiets naar het
dorp om bijvoorbeeld een ijsje
bij Giraudi te halen. In haar
nieuwe buurt zijn veel speel-
gelegenheden en ze gaat vaak
basketballen bij het plein van
de Arie Koperflat.“Alleen”, zegt
Denise, “moet het plein eens
goed opgeknapt worden. Er 
liggen veel kuilen ( juist onder
de basketbalpalen) waar het
regenwater in blijft staan en
de basketbalpalen moeten 
steviger in de grond komen te
staan.” Verder vindt ze Zand-
voort, vooral in de zomer met
de muziekfestivals, een gezellig
dorp. Denise is een strandmens
en vindt zwemmen in zee met
veel golven het einde. Nee, ze
zou voor geen goud in Haarlem
willen wonen. Hoewel Haarlem
ook best leuke plekken en voor-
al winkels heeft wint Zand-
voort het,want waar vind je een
bioscoop, zwembad, duinen en
strand bij elkaar? Denise weet
precies hoe ze op de foto wil
en samen besluiten we om die
in de tuin te maken. Lekker
ongedwongen en meteen goed.
Nu nog haar vervolgstudie, dat
gaat vast en zeker ook lukken.

Door Nel Kerkman

“Zandvoort heeft alles,
daar is niets mis mee”

Deze keer een jongere met dezelfde achternaam als die van mij.
Familie? Dat is mij niet bekend. Hoewel? Ergens zullen alle
Kerkmannen uiteindelijk familie van elkaar zijn. Denise Kerkman
wordt op 27 september 14 jaar. Een jaar geleden woonde ze een
paar straten van mij vandaan. Nu woont ze samen met haar
ouders, zus Laura plus twee katten aan de rand van Nieuw Noord,
dicht bij de duinen. Wat zijn haar interesse’s en wat vindt zij van
Zandvoort? Op al mijn vragen geeft Denise spontaan antwoord.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Denise Kerkman 
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De Kinderhoek
Misssssst.

Zeg, wat is er aan de hand?
Rookt het buiten, is er brand?
Als je dat dan soms niet wist.

‘t Is geen rook hoor
maar het is…….mist.

Lienke  .

Nieuw Unicum in lente sfeer

Door Nel Kerkman

Bij binnenkomst op het midden-
plein van de Brinck was de lente
te voelen op woensdag 22 maart.
Veel kramen met zelfgemaakte
producten, voorjaarsplantjes
gekweekt in de eigen planten-
kas en overheerlijke haring die
men weg kon spoelen met
eigengemaakte bowl. De vro-
lijke melodieën gespeeld op de
vibrafoon gaven de bezoekers
het gevoel dat de winter ein-
delijk voorbij was. Speciaal voor
de kinderen was er een knuf-
felhoek gemaakt, waar drie
konijnen en een cavia uit de
Nieuw Unicum boerderij geaaid
mochten worden. De animo

Hoewel de lente pas een dag oud was, kreeg men niet het echte
lentegevoel. De temperatuur was onaangenaam en in de vroe-
ge ochtend lag er nog sneeuw en waren de autoramen bevro-
ren. Toch kon dat de pret niet drukken bij de voorjaarsmarkt
van Nieuw Unicum.

In het midden van de Korverhal
was een groot podium geplaatst
en de wand die normaal de
sportzaal in tweeën deelt fun-
geerde als toneelgordijn en ging
steeds bij elk bedrijf omhoog en
omlaag. Dat was een goede
oplossing.Tevens werd op deze
wand de tekst van ieder liedje
geprojecteerd. De musical ging
over het grijze volk dat op zoek
was naar meer kleur in hun
leven. Maar welke kleur zou bij
hun passen? De zoektocht
begon bij de gele kleur,het volk-
je (de bevers) van het zonlicht
en eindigde bij paars, het volk
dat hield van sensatie en span-
ning. Alle kleuren van de regen-
boog werden op de voor- en
nadelen bekeken. De belichting

was perfect geregeld en veran-
derde met de kleurenzoektocht
mee en elk groepje was ook in
de kleur gekleed. Uiteindelijk
bleek na terugkomst van de
zoekers dat een mengeling van
alle kleuren de beste oplossing
was.“Duizend kleuren wat een
feest,wij zijn erg dom geweest”
was het slotlied. “Iedereen is
welkom, andere kleurtjes geen
bezwaar”. Een staande ovatie
was de beloning van het
publiek voor alle medespelers
van de perfect uitgevoerde
musical. De leiding van de scou-
ting kon terugzien op een
geslaagde middag. Na de musi-
cal was er voor alle deelnemers
een disco om de spanning weg
te dansen.

Een feest van kleur
Dat is de titel van de musical die alle scouts van de St.Willibrordus-
Stella Maris, van Bever tot en met Stam, op zondagmiddag 
26 maart presenteerden aan ouders, vrienden en bekenden.

om te knuffelen was groot en
de dieren lieten het gewillig
toe. Ondertussen werden de
kakelverse eieren verkocht van
de eigen kippen. In een andere
hoek stond een hok met pas
geboren kuikentjes te pronken.
Vervolgend kon men, in een
tent, zijn gezicht laten mas-
seren met etherische oliën.
Het was genieten voor de 
vele bezoekers die het festijn
bezochten. In Nieuw Unicum
is de lente echt begonnen.

“Het grijze volk”
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 The Groove Empire 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
18.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10

Filmclub Simon van Collem

Le couperet
Slaaf van de eigen welvaart

Het is al meteen duidelijk
dat Bruno Davert geen
echte killer is. In de ope-
ningsscène van Le coupe-
ret probeert hij heel
onhandig zijn tegen-
stander vanuit een rijden-
de auto dood te schieten
en als zijn slachtoffer na
een stuntelig ongeluk
dan toch vermoord is,
blijft Davert uren erna
nog nabeven.

De moorden die Davert
pleegt zijn weliswaar
gepland,maar toch doodt
hij slechts uit wanhoop:
het is zijn manier om een
nieuwe baan te krijgen.
Nadat hij bij een grote
papierfabriek is ontsla-
gen, schakelt hij alle
potentiële concurrenten
uit die net als hij op een
relevante vacature in de
papierbranche zouden
reageren.Vervolgens richt
hij zijn pijlen op de man
die precies de functie
bekleedt waar hij op
aast. Le couperet ontwik-
kelt zich zo tot een gees-

Regisseur Costa-Gavras staat erom bekend dat hij
politiek-maatschappelijke onderwerpen verpakt als
thriller of satire. In zijn nieuwste, Franstalige film Le
couperet gaat een werkloze loonslaaf door roeien
en ruiten om een nieuwe baan te bemachtigen.

tige satire op de ratrace
die het bedrijfsleven is.

Schaduwleven
Davert (een sterke,gespan-
nen rol van José Garcia)
houdt er een schaduwle-
ven op na. Nadat hij zijn
vrouw naar haar werk
gebracht heeft, rijdt hij
doodleuk naar een ande-
re stad om een rivaal te
vermoorden. En als hij
soms zulke lotgenoten
ontmoet, dan leidt dat
tot meelijwekkende con-
frontaties met gedesillu-
sioneerde mannen die
uit armoede in een café
of kledingzaak werken.

‘Beleef het duin’
korte cursus IVN Zuid-Kennemerland

Aan bod komen het ont-
staan van de duinen, ver-
andering van het duin-
landschap door de jaren
heen en het gebruik ervan
door de mens. Ook is er
aandacht voor de uiteen-
lopende bewoners van de
duinen; vogels, zoogdie-
ren zoals herten en konij-
nen, maar ook insecten
zoals graafbijtjes!

De cursus is verdeeld over
drie avonden met aanslui-
tend op de zondag een
excursie in de op de avon-
den besproken gebieden;

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert ook dit
voorjaar weer een korte informatieve cursus over
een uniek stukje Nederland; de duinen.

zeereep, middenduin en
binnenduin. De cursus-
avonden zijn:20 april,3 en
18 mei. Aanvang 20.00
uur, in het NME ter Kleef
op de Stadskweektuin
aan de Kleverlaan in
Haarlem-Noord.De excur-
sies zijn de zondagen 23
april,7 en 21 mei.De plaats
en tijd worden op de
avond ervoor bekend
gemaakt. De kosten voor
deze cursus zijn € 25,00
per persoon. Informatie
en aanmelden: Tineke
Allaert, 023-5261100 of
cursus@ivnzk.nl.

E

13

Tolweg 6
2042 EK Zandvoort
Tel.: 023-5714484

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit ‘t Lokaal.
www.dutchcoastradio.nl
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Bijzondere verzameling in handen 
van Zandvoorter

Al eeuwen probeert men
muziek met bepaalde tech-
nieken vast te leggen. Het
duurde echter tot in 1877,
eer Thomas Alva Edison erin
zou slagen een toestel te 
vervaardigen dat een door 
de menselijke stem of een
muziekinstrument opgewek-
te trillingen kon vastleggen en
ook weergeven. Hij doopte zijn
uitvinding de “phonograph” of
fonograaf. De jaren erna volg-
den de ontwikkelingen elkaar
snel op met als gevolg dat er
een breed scala aan fonogra-
fen en grammofoonspelers op
de markt werden gebracht.
Een groot deel hiervan is in het
bezit van Jelle Attema.

Interesse uit de hele wereld 
Ergens in een achterafkamer
in Nederland huist een prach-
tige verzameling, wachtend op

een waardige plek om getoond
te worden. Dit lijkt echter
gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Uit de hele wereld zijn
de kenners geweest om deze
verzameling te bekijken. Tele-
visiestations uit alle landen
maakten opnames, anderen
willen graag een museum
creëren voor deze collectie.Van
Korea tot Heemstede en van
Haarlem tot Amerika. Maar
Zandvoorter Attema wil zijn
verzameling helemaal niet
kwijt, althans niet buiten
Zandvoort.

Zandvoort: wakker worden!
Meerdere malen bood hij 
deze verzameling al aan de
gemeente Zandvoort aan om
deze, geheel kosteloos, tentoon

‘Geen dag spijt’ is een moder-
ne komedie over de keuzes die
dagelijks gemaakt moeten
worden. Ook in dit toneelstuk
moeten keuzes gemaakt wor-
den waar men spijt van zou
kunnen krijgen. Dit lijdt dan
ook tot doldwaze situaties en
misverstanden.

De 39-jarige Kim is onlangs
gescheiden en woont op een
“enig” flatje haar oudere zus
Laura komt haar daar geregeld
opzoeken en ook haar bemoei-
zuchtige moeder Sophie laat
vaak van zich horen.

Op een dag gaat de homosek-
suele onderbuurman Dennis,
voor haar koken. Hij neemt ook
een vriend mee. Het is de
bedoeling dat ze met drie per-

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 april heeft de productieve toneelver-
eniging Wim Hildering weer haar halfjaarlijkse uitvoering.
Uitgevoerd wordt: ‘Geen dag spijt’, van de Haarlemse toneel-
schrijfster Christa Warmerdam.

sonen aan het etentje deel-
nemen maar de moeder en 
de zus van Kim weten het zo 
te regelen dat ze ook mee 
kunnen eten. En dan komt
het: is de vriend van Dennis
hetero-, homo- of biseksueel?
Volgens Dennis valt hij op
mannen, maar Kim denkt er
het hare van. Kortom: redenen
genoeg om eens een avondje
gul te lachen.

Het stuk wordt opgevoerd
door leden van Wim Hildering
onder regie van Ed Fransen. De
beide avonden beginnen om
20.15 uur in De Krocht. Kaarten
zijn in de voorverkoop te ver-
krijgen vanaf donderdag 30
maart te verkrijgen bij Bruna
Balkenende aan de Grote Krocht.
De kosten zijn €7 per stuk.

Uitvoering toneelvereniging
Wim Hildering

Corbani’s werken worden
wereldwijd getoond in gale-
ries, musea en openbare
ruimtes, maar het liefst toont
zij deze in een persoonlijke
sfeer. Haar ruime atelier en
woonhuis vlak bij zee is inge-
richt in de sfeer van haar
schilderijen: warm, kleurrijk,
strak en sierlijk. Haar inspira-
tie haalt zij uit de mooie din-
gen van het leven, leuke feest-

Op 8 en 9 april zijn kunst-
liefhebbers van harte 
welkom bij Atelier Donna
Corbani. Twee verdiepin-
gen schilderijen en een
beeldentuin met bronzen
sculpturen kunnen tussen
12.00 en 18.00 uur bezocht
worden aan de van
Speijkstraat 5.

jes op het strand, verre reizen,
momenten van geluk, vriend-
schap, liefde en verbonden-
heid. Ook zijn er werken in
opdracht te zien zoals boekom-
slagen en illustraties. En in de

beeldentuin ziet u het lijnen-
spel van haar schilderijen vast-
gelegd in brons.

Nieuwsgierig? Meer info vindt
u op www.corbani.com

Open Atelier Donna Corbani

“Onze expositie moet kort en
krachtig zijn”. De Beeldende
Kunstenaars Zandvoort willen
hun werk weer eens gezamen-
lijk presenteren. Omdat beel-
dende kunst onlosmakelijk met
het woongebeuren verbonden
is, ligt het voor de hand een
expositie te organiseren in een
huiselijke omgeving.Loes Dirksen,
een van de kunstenaars, stelt
haar huis tijdelijk ter beschik-
king. Op alle drie etages hangt
of staat werk van de kunste-

Kunst en wonen.
Het één hoort bij
het ander.
Twee achtereen-
volgende zon-
dagen is er in een
woning/atelier 
aan de
Haarlemmerstraat
een expositie van
kunstwerken.

naars: schilderijen, beelden,
keramiek en kunstobjecten.

De vereniging BKZ organiseert
een expositie ‘KunstAanHuis’.
Bezoekers worden door de
kunstenaars gastvrij ontvan-
gen en geven graag toelichting
bij hun werkstukken. Deze 
eenmalige verkoopexpositie 
is geopend op de beide zon-
dagen 2 en 9 april van 12 tot
17.00 uur aan de Haarlemmer-
straat 13D, Zandvoort.

Eénmalige KunstAanHuis
expositie

te stellen ergens in Zandvoort.
Maar hoe groot de interesse in
de wereld ook is, de gemeente
Zandvoort lijkt te slapen.
Gesprekken over een mogelijk
museum hebben niets opge-
leverd en een oplossing lijkt
niet nabij. “De verzameling
staat niet in de weg, maar 
het zou zo mooi zijn wanneer
het grote publiek er van mee
zou kunnen genieten”, aldus
Attema,“een soortgelijk muse-
um in Duitsland trekt jaarlijks
ruim honderdduizend bezoe-
kers”. Maar er is een sprankje
hoop: wie weet dat het nieu-
we college de komende vier
jaar serieus op zoek zal gaan
naar goede oplossing.
Een verzameling zoals deze
moet in Zandvoort blijven!

Zandvoorter Jelle Attema
heeft een zeer bijzondere 
verzameling in zijn bezit:
één van de drie grootste 
verzamelingen fonografen 
en grammofoonspelers van 
de wereld. Ruim dertig jaar
geleden begon de liefde voor
grammofoonspelers, speel-
dozen en fonografen en alles
wat daarbij hoort.
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30 maart t/m 5 april
Boerenachterham 
200 gram: € 3,00

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

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Voor alle Zandvoort
Pashouders de aanbiedingen

van deze week

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 31 maart t/m 12 april:

10% korting op de nieuwe
voorjaarscollectie van Jackpot!

Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Super
Matrassen stunt
15 cm dik polyether matras
Met een sterke vrolijk
gekleurde matrashoes 
ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90 x 200 29.50
140 x 200 49.50
160 x 200 59.50

Thuisbezorgen € 12,--

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas
gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey
hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende 
prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

Op vertoon van uw ZandvoortPas 
10 % korting op de à la carte kaart.

Graag even van tevoren melden.
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

10% korting op een 
hotstone massage

Cathy Tel. 023 57 132 55

De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat

Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)
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dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Op onze nieuwe collectie lampen 
en lampenkapjes 10% korting!

Bezoek ook onze spiegelhal in Haarlem,
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan).

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Op alle Permanent make-up 
behandelingen 10% korting
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

Maand april op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen 
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

In de maand april
voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Greeven Makelaardij - Max Euwestraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 1432444
Tuinderij van Kleef - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - Dr. Mezgerstraat
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht

Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Wavs Beach & Health Centre - 023 57 132 55

KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accesoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat

Gratis
Cadeautje 

bij kinderpannenkoek 
voor Zandvoort

Pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

ZC W13 C.xpr  29-03-2006  10:19  Pagina 13

                                                                                                                                                             



14

Vrijdag 31 maart
Live Muziek
“Timeless”

Aanvang: 23.00 uur
Entree: vrij

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Zeestraat 55, Zandvoort. 
Tel.: 023-5714681 Vanaf 17.00 uur
(Maandag en dinsdag gesloten)

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar 
De Lamstrael

Haltestraat 52

Al 34 jaar 
een begrip in
Zandvoort en 

omgeving.

Gewoon lekker eten!
Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 - Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

Café Oomstee

Probeer ook
eens het 

borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kip Kerrie

(kipblokjes met kerrie saus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

T

3

P

10

A

11

Vanaf zaterdag 1 april is de avondkeuken geopend. 
Naast onze menukaart, bestaande uit diverse vlees, vis- en 

vegetarische gerechten, presenteren wij wisselende menu’s.

Onze Portugese huiswijn heeft een zachte en verrassende afdronk. 
Gedurende ons eerste weekend leveren wij, 

op vertoon van uw Zandvoortpas,
de 1e fles huiswijn tegen de helft van de prijs. 

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.wanderenkarin.nl
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Wie weet
waar of

wat dit is? & Heden
Verleden

Open dag Bomschuit Bouwclub

Door: Stephanie Vork

Joop Bluijs, al 28 jaar de voorzit-
ter van de club (die ook 28 jaar
bestaat), spreekt vol passie over
zijn hobby. De materialen waar-
mee gewerkt wordt, bestaan
vooral uit oud hout, gevonden
bij het grof vuil. Ik verbaasde me
over de kunstobjecten die van
dit ‘afval’gemaakt kunnen wor-
den. Ik zag een haringkar in het
klein, de watertoren, die van nu
en de oude die in 1943 is opge-
blazen. De ‘babbelwagen’, die
vroeger met de babbelende
dames over het strand reed.
Huizen van voor de oorlog, de
passage in de tijd dat Keizerin
Sissi ons dorp heeft bezocht.
Paviljoen Zuid, waar één van de
oudere leden van de club nog
zijn 25-jarig huwelijksfeest

heeft gegeven. Maar waar voor-
al aan gewerkt wordt bij de
Bomschuit Bouwclub zijn
natuurlijk de boten. Geheel van
hout, geverfd in goud en groen,
afgewerkt met een vlaggetje.
Als je zo’n bootje wil laten
maken, dan kost dat zo’n 350
euro, maar er zit dan ook tien
maanden werk aan.

In de werkplaats, met lange
werktafels,gereedschap,model-
len die al af waren en waaraan
nog gewerkt werd, was ook
een gezellige hoek ingericht
waar een hapje en een drank-
je te nuttigen waren. Het
grootste deel van de bezoekers
van de open dag was hier te
vinden.Volgens Bluijs gaat het

binnen de club namelijk niet
alleen om het vervaardigen
van de bomschuiten en ande-
re objecten, maar vooral de
gezelligheid en het samenwer-
ken zijn belangrijk. Elke dins-
dagavond van 19.00 uur tot
22.00 uur wordt er gewerkt in
het gebouw aan de Tolweg 10A
(voormalig gasgebouw). De
leden helpen elkaar een hand-
je. Zowel mannen als vrouwen
zijn lid, alleen het percentage
jongeren (twee leden) is nog
wat laag. Voor informatie over
de verkoop van modellen, kunt
u emailen naar zbbc@planet.nl.
De bomschuiten, gebouwen
en schelpenkarren zijn te
bewonderen in het Zandvoorts
Museum.

Afgelopen zaterdag 18 maart kon er een
kijkje genomen worden op de werkplaats
van de Zandvoortse Bomschuit Bouwclub.
Deze club, bestaande uit 22 leden, bouwt
iedere dinsdagavond aan de historie van
Zandvoort. Dat wil zeggen, de historie in
schaalmodellen. Het doel van de bouw-
club is om het ‘Zandvoort van vroeger’
opnieuw te doen herleven.

Rotary Zandvoort: Expertise Bank

Rotary Zandvoort heeft bijna
40 leden die werkzaam zijn of
waren in de meest uiteen
lopende vakgebieden. Het zijn
allen mensen die op hun 
vakgebied doorgaans grote
kennis hebben en die kennis
graag ten dienste stellen van
anderen. Dat is ook een van de
grondsbeginselen van de
Rotary. Omdat er binnen 
de club veel vakgerichte
expertise aanwezig is, heeft
men deze expertisegebieden
in een database gebracht en
wil men de aanwezige kennis
aanbieden aan mensen die 
op een bepaald gebied meer
willen weten of hulp nodig
hebben.

Vraagbaak
De initiatiefnemers van dit
Rotaryproject, Mini de Wolf 
en Maarten van Wamelen,
stellen nadrukkelijk dat het

zeker niet de bedoeling is 
om op de stoel van de 
Kamer van Koophandel, de
Belastingdienst of Gemeen-
telijke instellingen te gaan 
zitten, maar vooral voor de
startende ondernemer, vereni-
gingen, non-profitorgani-
saties, sportclubs etc. een
vraagbaak te zijn. “Bedrijven
die zelf kapitaalkrachtig
genoeg zijn om de expertise
zelf elders te kunnen inhuren
of kopen, vallen dus duidelijk
niet binnen de doelgroep van
de Expertise Bank”, aldus
Maarten van Wamelen.

Raad en daad
Als voorbeeld wordt een
sportvereniging genoemd die
met bepaalde structurele pro-
blemen zit en die graag eens
zou willen ‘sparren’ met een
paar mensen over dat onder-
werp. Of een non-profitorga-

nisatie die advies zou willen
krijgen over het voeren van
een PR campagne of over een
onderwerp als Marketing.
Maar ook een beginnende
ondernemer die niet goed
weet hoe hij een aanspreken-
de advertentie moet opzetten,
kan om advies vragen. Een
ander voorbeeld zou kunnen
zijn, iemand die een onderne-
ming wil opstarten en daar-
voor een businessplan voor de
bank moet maken. Het is niet
de bedoeling dat iemand uit
de Rotary daadwerkelijk ook
zo een plan gaat schrijven
voor de aanvrager, maar wel
kan hij richtlijnen geven hoe
dat zou kunnen gebeuren of
waar hij de informatie zou
kunnen halen.

Mensen die graag in contact
zouden willen treden met
de Rotary Expertise Bank, kun-
nen dat kenbaar maken via
deze website van Rotaryclub
Zandvoort of even een briefje
sturen naar M. van Wamelen,
Zandvoortselaan 143, 2042 XK
in Zandvoort.

Dat Rotaryclub Zandvoort midden in de gemeenschap staat is
veel mensen wel bekend. Begin 2006 heeft de club een Expertise
Bank opgezet waar bijvoorbeeld startende ondernemers, non-
profitorganisaties of verenigingen die met een probleem zit-
ten, gebruik van kunnen maken.

Foto: OvM FotografieRob Bassink

Dat was de vraag die het Genootschap Oud-Zandvoort
vorige week dinsdag in de bibliotheek stelde aan een groot
aantal, veelal oudere, inwoners. De door de familie Kol
geselecteerde historische foto’s leverde een aantal gean-
nimeerde discussie op die in een aantal gevallen duidelijk
maakte wat het wel was en beslist niet kon zijn.
Zo waren er prille beelden van de aanleg van de Zeeweg
in Overveen. Dat was dus belsist niet in Zandvoort, maar
gaf wel een beeld van hoe het er aan het begin van deze
belangrijke toegangsweg naar Zandvoort uitzag. Uiteraard
waren er ook beelden die wel in Zandvoort thuishoorden,
zoals van Hotel Welgelegen aan het Kerkplein.Toch bleven

er nog een aantal branden-
de vragen over waarvoor
geen duidelijke plaats aan-
gegven kon worden. Daarom
plaatsen we nu een aantal
foto’s waarvan de oorsprong
onbekend is. Wie het wel
weet wordt dringend ge-
vraagd dit te melden aan de
familie J. Kol, Gasthuistraat 1.
Of meld het bij de redactie
van deze krant

4
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Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZANDVOORT “HET HUIS MET DE DOLFIJNEN”
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN

“Hogeweg 46” is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorpscentrum 
dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 appartementen met 
parkeerplaats op privé terrein.

De woonoppervlakten variëren van 100 m2 tot 120 m2 (dit is excl. balkon/terras).

De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy en persoonlijke wensen. De toepas-
sing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie met traditionele architectuur geven het 
gebouw een specifiek karakter.

Parkeren kunt u op een eigen plaats voor elk appartement. 
Er zijn 2 dubbele garages beschikbaar in de parkeergarage, prijzen vanaf € 50.000,- v.o.n.

De prijzen variëren van € 350.000,- tot € 465.000,- v.o.n.  
Uitgebreide brochure op aanvraag.nog 1 appartement beschikbaar

16

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort
Tel: 023-5715574

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

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

H

1S

12

gezellig, verzorgd en zeezicht!

naast onze vaste kaart, 
wekelijks wisselende gerechten!
ook voor Uw feesten en partijen.

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22
2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur •dinsdag gesloten

LAST MINUTE…LAST MINUTE…LAST MINUTE…
De sneeuw is nog steeds fantastisch !!

Super aanbieding in GERLOS: Hotel Platzer 

Pasen in de sneeuw met een heerlijke voorjaarszon!
15 tot 22 april 7 overnachtingen met ontbijtbuffet en viergangen
menu, gebruik van Sauna en Stoombad. 
€606,00 p.p. inclusief skipas voor 6 dagen skien!

Hotel Platzer ligt midden in het centrum van Gerlos en dicht bij de
liften. Skibus stopt voor de deur. Skien tot aan het hotel!

Direct boeken: info@hotelplatzer.at / tel. 0043 5284 5204 / 
fax 0043 5284 5204 44 / Geopend tot 22 april!

S

5

N

14

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van 
vele voordelen in vele Zandvoortse bedrijven!
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M00I TONEELSPEL

Er zijn weer genoeg mooie
nummers verkracht; Idols
is afgelopen. Veel leuker 
is het programma wat
daarvoor in de plaats is
gekomen op de zaterdag-
avond: Dancing with the
stars. Ik wil nou niet met-
een zeggen dat ik er voor
thuis zou willen blijven,
maar ben ik dat toch al,
dan gaat ie zeker op 4.

Het is niet alleen leuk om
naar de prachtige kleding
te kijken en verbaasd te
staan over hoe goed de 
BN-ers hun best doen.
Wat ik het leuke aan 
het programma vind is
hetgeen wat er soms lijkt
te gebeuren tussen man
en vrouw. Stijldansen is
volgens mij gewoon een
heel toneelspel, dat begint
zodra de dansers opkomen.
De man kijkt de vrouw 
‘verliefd’ aan en neemt
haar vervolgens in zijn
armen mee de dansvloer
over. En de professionele
dansers die in dit program-
ma zitten zien er niet al 
te beroerd uit dacht ik zo.

Nou gebeurt het natuurlijk
allemaal in de spotlights
met misschien wel tien
camera’s op hen gericht,
dus een echte romance 
zal er wel niet ontstaan.
Maar het idee is leuk. Ik 
zou ook wel willen dat ik 
zo zou kunnen dansen.
Maar ja, vind maar eens
een geschikt persoon die
het je kan leren. Stel dat ik
er een vind weet ik niet of
ik mijn hoofd wel koel zou
kunnen houden. Misschien
ga ik dan wel iets te veel op
in het toneelspel en ver-
geet dat het om dansen
gaat in plaats van het
lichamelijk contact. Maar
goed, ik ben dan ook een
dromer.

Het verschil tussen droom
en realiteit kan al snel zoek
zijn bij zoiets als dit. Ik hou
het daarom maar gewoon
bij mij solodans in de disco.
Lekker veilig tussen alle
andere solisten!
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Door het ontdekken van teke-
ningen en tekens in grotten
heeft men ontdekt dat dansen
al bestond in de prehistorie. In
de tijd van de oude Grieken en
Romeinen bleven de mensen
dansen totdat ze er zowat bij
neervielen zo leuk vonden ze
het. Dans is zelfs even niet zo
hot geweest….. In de Middel-
eeuwen werd het afgeschaft
door de Europese kerk. Gelukkig
kwam toen de renaissance en
rond 1450 werd het weer popu-
lair. Tegenwoordig vind je in
iedere stad of dorp wel een paar
dansscholen. En met Dancing
with the stars op tv kunnen we
wel zeggen dat dansen erg hot
en helemaal terug is.

Iedereen kan dansen
Maar de een natuurlijk beter
dan de ander. Uit een studie
aan de universiteit van
Jeruzalem blijkt dat de geneti-
sche samenstelling van veel
dansers iets verschilt van dat
van andere mensen. Volgens
Professor Ebstein zitten er twee
variaties in het twaalfde chro-
mosoom. Hij deed onderzoek
bij 85 professionele dansers.

Buiten het ordinaire disco-
dansje dat we vertonen in de
discotheek zijn er zo’n 15 ver-
schillende soorten dans.

Ballet: wie kent Giselle of het
Zwanenmeer nou niet. Dit zijn
typisch klassieke dansen.
Maar ballet is er ook in moder-
nere vormen zoals jazz.
Stijldansen:

in alle soorten die je maar wilt!
Dit doe je met z’n tweeën. Er
zijn in dit genre twee onderde-
len namelijk Latin American
(Chachacha, Rumba, Jive) en
standaard (Foxtrot, Engelse,
Wals,Tango) dansen. Je leert dit
allemaal het best op dansles.
Volgens velen hoort het bij je
opvoeding. OoK is het handig
voor later… kun je leuk mee-
doen op feesten en partijen! 

Salsa: is tegenwoordig ook
ongelofelijk populair bij zowel
jong als oud. De salsa is eigen-
lijk een verzamelnaam voor
diverse dansen uit het
Caraïbisch gebied. Cuba en
Puerto Rico strijden om de eer
van het ontstaan van de salsa,
maar de salsa komt overal van-
daan. De muziekstijlen die erbij
horen zijn: de son, de bolero en
de rumba (Cuba) en de
mambo en de garacha (Puerto
Rico).

Streetdance: Het meest
populair onder de jongeren
van tegenwoordig zijn toch
de wat modernere dansen
als Streetdance, Showdance
en zelfs Breakdance.
De namen 
zeggen het
eigenlijk al… 
modern,
hip en te
doen in 
de disco
of op 
straat.
Niet zo gek dat dit soort
dansen het meest geliefd zijn.

Wie danst de Wals nou in
de Scandals?
Wat nog meer op de dansvloer
kan… is natuurlijk dating en
mating. Op straat lopen men-
sen elkaar al snel voorbij. Een
praatje maken bij de bakker is
geschiedenis, en als er iemand
in de bus spontaan een
gesprek aanknoopt bekijkt
men hem of haar met grote
argwaan.We zijn het ook afge-
leerd, het contact leggen.
Iemand ten dans vragen
behoeft maar een eenvoudige
knik en glimlach. Tijdens de 

dans voel je al 
snel aan of het

(letterlijk en 
figuurlijk) klikt.

Voor de een is het een hobby,voor de ander een topsport. Iedereen
danst wel eens, dat is een ding wat zeker is.Waarom dansen we,
en wat voor dansjes doen we dan? Lees hier wat weetjes over de
kunst die dans heet.

Dance ‘till you drop!

and Cocktails!What’s
new

Tip 1:
Het is aan te raden om niet
met een héél moeilijk drankje
te beginnen. Houd het simpel
en neem bijvoorbeeld: Purple
Rain. Hiervoor is nodig: 20 ml
Blue Curacao, 1 flesje Flügel,
7-Up en ijsblokjes. Schenk de
Blue Curacao en de Flügel in
een longdrinkglas. Aanvullen
met 7-up en enkele ijsblokjes.
Garneren met een (roze) licht-
gevend rietje! En klaar is Kees.

Tip 2:
Wil je per se een moeilijk
drankje maken om een super
indruk te maken? Dan is het
handig om te weten wat voor
gereedschappen je nodig hebt
om een cocktail te maken en
wat de verschillende ‘moves’
(moet je het shaken, blenden,
stirren, slammen??) zijn om je
cocktail gereed te maken.Wil je
dit allemaal precies weten dan
word je sterk aangeraden om op
www.cocktailz.nl te kijken.Daar
staat alles wat betreft cocktails
haarfijn uitgelegd.

Tip 3:
Ben je helemaal geen cocktail-
maker, maar wil je alsnog
indruk maken op familie of
vrienden? Dan is Harry’s Bar,
aan de Spuistraat in Amsterdam
een grote aanra-
der! Het is een bar
met maar twee
cocktailshakers die
alles, maar dan
ook alles van cock-
tails af weten. Het
is er klein en knus.
Er is alleen wel één
maar: je moet wel
je zakken flink gevuld hebben!
Anders knapt iedereen alsnog
op je af en mag je aan het eind
van de avond cocktailglazen
gaan afwassen!!! 

De zomer is in aantocht en
dat betekent niet alleen
mooi weer, lekkere chicky’s
en boy’s, zwoele nachten op
het strand en trendy kle-
ding, maar ook tijd voor de
lekkerste cocktails die je 
je maar kunt bedenken.
Fluoriserende glazen met
lichtgevende ijsblokjes, fris
en fruitig, veel drank en
natuurlijk de cocktailhapjes
die niet vergeten mogen
worden bij dit zomerse
genot! Wil je met cocktails
indruk maken op je vrienden
of op je nieuwe vlam (of
misschien wel je familie),
dan is aan te raden een aan-
tal tips tot je brein door te
laten dringen.

what’s
hot!?

Mai
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BEL 023 - 5 731 999

Nieuw woningaanbod Zandvoort

uw persoonlijke makelaar

Vrijehuizenmarkt F.: 023 - 5 732 007
Nick ten Broeke M.: 0655 - 13 03 65

Emmaweg 21 E: nick@vrijehuizenmarkt.nl
2042 NT ZANDVOORT W: www.vrijehuizenmarkt.nl

• Laagste courtage van Nederland *;
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Verhuur en beheer o.g.;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Totale makelaardij.

* Vraag naar de voorwaarden

• Uniek halfvrijstaand woonhuis met praktijk-
ruimte en appartement (totaal 8 kamers)!

• Ideale woning om een pension te exploiteren
of voor praktijk/kantoor aan huis;

• Gelegen in een autoluwe straat aan de rand
van het centrum van Zandvoort;

• Indeling woonhuis: eetkamer, royale woonka-
mer met schouw, luxe landelijke keuken, bij-
keuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, royale
werk/praktijkruimte;

• Indeling appartement: woonkamer met open
keuken, nette badkamer, 2 slaapkamers, eigen
entree en parkeergelegenheid;

• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin
op het westen;

• Woonoppervlakte ca. 255 m2, perceelgrootte
ca. 210 m2, inhoud ca. 640 m3.

• Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer
gewilde, autoluwe lokatie in de “Parkbuurt”!

• Een karakteristieke, goed onderhouden
bovenwoning met hoge -met ornamenten
gesierde- plafonds, bijzonder vormgegeven
raampartijen; 

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand en
het centrum van Zandvoort;

• Zonnige, L-vormige woonkamer met schouw,
nette keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, moderne badkamer voorzien van ligbad,
douche en wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m2.

• Moderne en verzorgde 5 kamer-maisonnette
met tuin en balkon op het zuiden!

• Gelegen op de parterre en 1e etage, op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover
het “Zwanenmeertje”;

* Indeling 1ste etage: ruime woonkamer met
open haard, keuken, badkamer, 2 slaapkamers;

* Indeling parterre: doucheruimte, 2 slaapkamers
(1 thans praktijkruimte);

* Woning beschikt over 2 balkons en een tuin
op het zuiden;

* Gevel en balkon in 2004 gerenoveerd;
* Ideale woning voor 55+ of kantoor/praktijk

aan huis;
* Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceelgrootte

ca. 120 m2.

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Vraagprijs: 
€ 495.000,-  k.k.

Gasthuisstraat 15  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 239.000,-  k.k.

Nassauplein 10  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 229.000,-  k.k.

Patrijzenstraat 36  Zandvoort

Hele straten zitten op jou te wachten…
… als je bezorger bent van de

Zandvoortse Courant

Meld je nu aan! 
Bel 0251-67 44 33 

of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl
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Vorig jaar was hij ook in
Nederland actief. Stamboom-
fraudeur Wilhelmus Pince 
van der Aa kreeg voor de
rechtbank in Antwerpen acht
maanden cel en een boete van
12.394 euro. De man had een
grootschalige handel opgezet
in valse stambomen over de
voorvaderen van duizenden
klanten. Vooral ouderen wer-
den de dupe.

“Nu ons land nog!” zei Ton 
te Meij, voorzitter van de
Genealogische Computer
Vereniging als reactie op dit
Belgische vonnis. Fraudeur Van
der Aa beloofde een “geperso-
naliseerd en gecertificeerd
familieonderzoek”. Wie het
boek bestelde, kreeg alleen
maar ongestructureerde, zeer
algemene en onvolledige infor-
matie, gekopieerd uit de gege-
vensbanken van de mormo-
nen. De site www.landsaat.nl
meldt dat “Wilhelmus Pince
van der Aa met zijn praktijken
is doorgedrongen tot zelfs
Duitsland en Groot-Brittannië.

De rechtbank eiste een jaar cel
voor het misleiden van consu-
menten. Als eigenaar van uit-
geverij Historique uit Leid-
schendam bedroog hij alleen
al in Vlaanderen ongeveer
20.000 mensen. Ze werden

verleid tot de aankoop van een
‘persoonlijk’ naslagwerk over
hun familietakken. De advo-
caat van Pince van der Aa pro-
beerde de feiten te relativeren.
“Voor 46 euro kun je toch geen
volledig uitgewerkte stam-
boom verwachten?” De recht-
bank deelde die mening niet.

Te Meij:“Ik acht het onze taak
om wat tegen dit soort prak-
tijken te doen en de burger te
beschermen tegen dit soort
praktijken.” Pince geeft meest-
al een opgave van mensen met
eenzelfde familienaam. De
informatie kan door iedereen

ook worden gevonden op sites
als www.genlias.nl of op de
website van de Mormonen via
www.familysearch.com.
Hetzelfde gebeurt met aange-
boden familiewapens. Hier
betreft het dan een wapen van
een familie die dezelfde naam
draagt als de aangeschrevene,
terwijl er van geen enkele
familieband sprake is.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Fraudeur stamboomonderzoek op non-actief Vanaf nu zijn de zorginstellingen in
Nederland gemakkelijk te vergelijken.
Daartoe heeft staatssecretaris Ross een spe-
ciale internetsite opgezet. www.KiesBeter.nl
ging op 15 maart de lucht in. De initiatief-
nemers laten weten er momenteel alles aan
te doen om de gepresenteerde gegevens te
completeren.

Verpleeg- en verzorgingshui-
zen vergelijken wordt binnen-
kort gemakkelijk. Staatssec-
retaris Clémence Ross-van
Dorp van VWS heeft onlangs
de keuzesite Verpleging en
Verzorging met het nieuwe
onderdeel kiesBeter.nl geopend.
Op de site zijn 1350 verpleeg-
en verzorgingshuizen met
elkaar te vergelijken. Van 
ruim 200 instellingen zijn ook 
kwaliteitsgegevens beschik-
baar op basis van onafhanke-
lijke cliëntbeoordelingen, aldus
een woordvoerder.

Toekomstige cliënten en hun
familie kunnen op de site zien
wat instellingen in hun omge-
ving te bieden hebben. Op
basis van zo’n 180 kenmerken
kunnen zij binnenkort zoeken
naar de zorgaanbieders die
aan hun wensen voldoen, en
deze ook met elkaar vergelij-
ken. Alle brancheorganisaties
werken momenteel hard aan

Het Centraal Planbureau heeft het onlangs voorspeld. Als
Nederland nu niets doet moeten onze (klein)kinderen de pijn
dragen. Dat is de conclusie van een vorige week verschenen
rapport van het CPB.

De kosten van de vergrijzing
zijn nog groter dan verwacht.
Als de overheid geen maatre-
gelen neemt, betalen de vol-
gende generaties hiervoor de
prijs. Dat concludeert het
Centraal Planbureau (CPB) op
basis van een vorige week vrij-
dag verschenen rapport.

De vergrijzing staat hard toe
als de regering niet met maat-
regelen komt. De verslechte-
ring is het gevolg van de ver-
liezen die pensioenfondsen op
de beurs hebben geleden. En

het CPB voorspelt nu een lager
rendement voor de pensioen-
fondsen dan in 2000, toen ook
een studie naar de gevolgen
van de vergrijzing verscheen.
Dit staat weer lijnrecht tegen
positievere uitspraken van
beleggingsdeskundigen.

Verder zijn de aardgasbaten
in de toekomst lager dan
voorzien en worden er min-
der kinderen geboren dan in
2000 werd gedacht. Ook is
het CPB minder optimistisch
over de arbeidsparticipatie

van vrouwen dan een paar
jaar geleden.

Het CPB geeft een aantal
oplossingen om de kosten van
de vergrijzing te compenseren.
De overheid kan bezuinigen of
de lasten verzwaren. Maar de
regering zou ook de overheids-
voorzieningen op peil kunnen
houden door ouderen te laten
meebetalen aan hun AOW of
door de AOW-leeftijd te ver-
hogen.

Het CPB waarschuwt voor het
harde feit dat de lasten op vol-
gende generaties worden
afgewenteld als de overheid
niets doet om de kosten van
de vergrijzing te compenseren.

Vergrijzing kost meer dan gedacht

het verzamelen van relevante
gegevens en rekenen op de
medewerking van de zorgin-
stellingen. Deze zomer zal
tevens informatie beschikbaar
komen over de zorg die mensen
thuis ontvangen.Uiteindelijk zal
de site alle zorgondernemers
bevatten op de terreinen van
zorg, wonen en welzijn. Het is
de bedoeling de gegevens in
2007 uit te breiden met onder-
meer de wachttijden en gege-
vens van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.

KiesBeter.nl is een product van
het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu). De
opdrachtgever is het Ministerie
van VWS (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport). De site
wordt ontwikkeld in samen-
werking met vele andere orga-
nisaties in de zorg. ‘Een mooie
start die moet uitmonden in
volledige transparantie van de
sector’, aldus Ross-van Dorp.

Staatssecretaris Ross opent
site vergelijking in de zorg 

Rust roest; actief zijn houdt jong. De ANBO is een van de drie
grote ouderenbonden met pit. Voor de afdeling Zandvoort staat
er nu al veel op het programma. Ondermeer een busreis naar
de bollenvelden.

“Naar de bollen, waar je spra-
keloos geniet van de kleuren
die je ziet”. In de jaren dertig
wist Louis Davids de pracht
van de bollenvelden in klanken
om te zetten. Juist naar dat
stukje kleurrijk Nederland
organiseert de ouderenbond
ANBO, Afdeling Zandvoort, de
komende 20ste april een bus-
reis, speciaal voor haar leden.

Het regelen van uitstapjes is
één van de activiteiten van de
Zandvoortse ANBO. Zo zijn
onlangs 44 van haar leden in
een luxe touringcar naar de
Deltawerken geweest. Met
name het werkeiland Neeltje
Jans kreeg op die dag ruime

aandacht. Op het voormalige
eiland werd in een paviljoen
beeldend uitgelegd hoe de
Deltawerken tot stand zijn
gekomen. Indrukwekkend was
een film over de watersnood-
ramp van 1953, die de aanlei-
ding vormde voor het giganti-
sche project.

ANBO-leden die er ook graag
eens eropuit willen, kunnen
zich opgeven bij de ANBO:
mevrouw S. Paap,
tel. 57 15168.

Voor deelname aan een dag-
tocht kunt u ‘s avonds bellen:
mevrouw W. de Jong,
tel. 57 15164.

Eropuit met ANBO Zandvoort
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Zandvoort
April 2006

Uitagenda
Holland Casino

Donderdag 13 april

Mediterraan 
Feest
•  vanaf 20.00 uur een sangria welkomstdrankje
• diverse Flamenco optredens
•  live optreden diverse warmbloedige artiesten
•  gratis actiefiche met kans op Dinerbon
• 10 Mystery Bonusprijzen
• gratis entree en tapas

Toernooien
Dinsdag 11 april Bingotoernooi 
Dinsdag 25 april Tournament Tuesday

In de maand april:
elke dag kans op één van de 7 geheel  
verzorgde weekendtrips voor 2 personen 
naar Athene
 
De actie start op 1 april vanaf 12.30 uur, 
en loopt door t/m 30 april 2006. 
(uitgezonderd 13 en 26 april)

Mystery Jackpot

Special  
Ladies Day

Woensdag 26 april

Woensdag 26 april vanaf 19.00 
Special Ladies Day 

Vrijdag 28 april 21.30 - 01.30
Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 29 april 21.30 - 1.30 
Live muziek Cross-over

Zondag 30 april 17.30 - 22.30
Koninginnedag 
Live Nederlands Musical Ensemble 
 
In de maand april brengen de live optredens  
van het Nederlands Musical Ensemble u in  
Mediterrane sferen.

Feesten & Events
Zaterdag 1 april 21.30 - 1.30
Live muziek Combe 

Zondag 2 april 17.30 - 22.30 
Live Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 7 april 21.30 - 01.30
Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 8 april 21.30 - 1.30 
Live muziek Crossroads

Zondag 9 april 17.30 - 22.30
Live muziek Griffin

Donderdag 13 april v.a. 20.00
Mediterraan feest

Vrijdag 14 april 21.30 - 01.30
Live Nederlands Musical Ensemble 

Zaterdag 15 april 21.30 - 1.30 
Live muziek Tommy Thompson

Zondag 16 april 17.30 - 22.30
1e paasdag 
Live Nederlands Musical Ensemble

Maandag 17 april 17.30 - 22.30 
2e paasdag 
Live muziek Fuse Funfactory

Vrijdag 21 april 21.30 - 01.30
Live Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 22 april 21.30 - 1.30 
Live muziek Dream Team

Zondag 23 april 17.30 - 22.30
Live muziek Perfect Match

•  de oesterkoning trakteert op  
overheerlijke verse oesters

• mooie sieraden van Cabouchon
•  You + Eye Cosmetics over wimperextensions
•  live optreden Nederlands Musical Ensemble
•  50 Special Ladies Day Bonussen:  

een fraaie Zippa tas
• gratis actiefiche met kans op Dinerbon
• gratis entree

Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum leeftijd 18 jaar en geldige identificatie verplicht.
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Horoscoop

Hallo hier Andor, veruit de
vrolijkste hond van het asiel!!
Hij heeft een dikke grote
staart waarmee hij alle kan-
ten op zwaait. En soms komt
dat redelijk hard aan. Maar
dat is niet erg, omdat het zo
leuk is om te zien dat hij altijd
vrolijk is. Al is het ochtend of
avond, al is hij moe of niet,
altijd zwiept die staart. Hij
springt vrolijk in het rond en
als hij een andere hond ziet
gaat hij gelijk in de speelhou-
ding. Hij ziet het hele leven
waarschijnlijk als een grote
grap. Hij kan dus goed met
andere honden overweg,
waarschijnlijk is hij iets te
druk voor kleine kinderen of
katten. Wat grotere kinderen
die stevig op hun benen staan
moet wel kunnen. Andor luis-

tert heel goed, als je hem
roept staat hij binnen een
paar seconden voor je neus.
Hij zou dus lekker los rond
kunnen hollen om zijn ener-
gie kwijt te kunnen. Eerst zal
hij natuurlijk wel aan zijn
nieuwe baas moeten wen-
nen, maar dat is logisch.
Andor kan even alleen zijn,
maar laat wel af en toe weten
dat hij aandacht wil op zijn
tijd. Wie geeft deze vrolijke
snuiter een nieuw huis waar
hij lekker kan rondspringen?

Kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl of kom langs.
Keesomstraat 5 in Zandvoort,
Geopend van maandag tot en
met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur. Tel. 571 3888.

Dier van de week
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Iemand om wie je geeft,kwetst je
nu eenmaal eerder dan een per-
soon die je niets doet. Dat reali-
seer je je pas goed als je met je lief
verschil van mening hebt. Door
echt naar elkaar te luisteren, leer
je elkaar wel beter kennen! 

Kwaaltjes verdwijnen sneller, al
heb je toch nog wat extra rust
nodig. Een maartzonnetje doet
wonderen! Je maakt je zorgen
over iemand, maar toch gaat het
met je geliefden goed, lieve
Leeuw.

Werk en studie hebben even
voorrang! Dat gaat je heel goed
af. Je doet erg je best en dat
werpt zijn vruchten af. Je werkt
graag samen met iemand van
wie je iets kunt leren. Die kans
zal snel komen! 

Je idealen zijn niet zo eenvoudig te
realisren.Als je geen haast hebt,zal
het je beter lukken.Zoek eerst eens
uit wat je echt wilt.Je bent aan ver-
anderingen toe die niet zo één-
twee-drie te realiseren zijn, maar
eerder een groeiproces vormen.

Je bent behoorlijk actief waar-
door er veel uit je handen komt.
Dat ruimt tenminste op! Negeer
de kritiek van dat jaloerse type,
bepaal bewust je richting en ga
ervoor. Na de 30ste extra oplet-
ten bij grote aankopen.

Grotere projecten worden je
gegund. Maar vergis je niet in
roddel om je heen. Jij doet er niet
aan mee, maar anderen kunnen
je wel schaden. Door je integere
aanpak haal je narigheid weg,
maar dat kost wel veel moeite.

Is de eerste helft van de week
beter om te reizen, de tweede
helft is om aan je huis te beste-
den. Je knapt iets op of richt
het in. Als jij verandert, doet je
huis dat ook altijd. Heerlijk, een
nieuw begin! 

De ander is een echt maatje en
toch kun je ook heerlijk verliefd
zijn. Die twijfel die soms de kop
op steekt, is niet vreemd. Dat
hoort erbij en helpt je om je
werk niet te verwaarlozen. Blijf
zelfstandig!!   

Je bent er zelf misschien nog het
meeste verbaasd over, maar je
hebt het echt naar je zin met die
geliefde! Alsof je in de spiegel
kijkt en elkaars gedachten kunt
lezen! Geniet er volop van!

Die intuïtie van je klopt echt wel!
Ga dus alleen in zee met iemand
als het goed voelt, vooral als het
met geld te maken heeft. Denk
niet dat je het alleen niet kunt,
integendeel. Je bent zelfs zakelij-
ker dan ooit.

Betekent die nieuwe baan een
verandering van huis? Denk er
nog even over na, want je bent
op zoek naar het ideale huis.
Super als je dat dus kunt combi-
neren, anders zou je dus wat
meer geduld moeten hebben.

Als je het gevoel hebt dat alles
tegenzit, komt er juist uit onver-
wachte hoek hulp. Dat geeft je
weer zoveel moed dat je er met-
een beter tegen aan kunt.
Bundel energie, je wilt niet graag
dingen alleen doen.

Ingrediënten:
150-200 gr      Tagliatella
mespuntje gedroogde salie of

6 blaadjes verse salie
snufje zout
snufje peper
20 gr. boter

nootmuskaat
75 gr. gram gerookte zalm

1 dl. slankroom

Bereiding:
Breng een pan met ruim water
met zout aan de kook. Kook de
pasta gaar volgens de gebruiks-
aanwijzing op de verpakking.
Snijd de salie in snippers.
Verwarm de boter en bak hier-
in de salie zacht. Voeg wat
peper, zout en een snufje noot-

muskaat toe. Doe de slan-
kroom in de pan en laat het
roommengsel in 5 minuten
enigszins inkoken. Schenk de
saus over de uitgelekte taglia-
telle. Snijd de zalm in reepjes
en doe die over de saus. Lekker
met een tomatensalade en
stokbrood of ciabatta.

Tagliatella met zalm en room
Hoofdgerecht voor 2 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

8 4 9
1 8 6 7 4

4 9 1
6 8 3 5

7 4 8
8 5 4

4 7 6
7 4 9 2 3

9 2 4 8 7

Oplossing sudoku week 12

7 4 5 3 6 1 8 2 9
2 8 6 4 9 7 3 1 5
3 1 9 2 8 5 4 6 7
4 9 2 5 7 8 6 3 1
1 5 8 6 3 4 9 7 2
6 3 7 9 1 2 5 4 8
8 6 3 7 2 9 1 5 4
5 2 1 8 4 3 7 9 6
9 7 4 1 5 6 2 8 3

Wil jij ook 
deze krant
bezorgen?
Voor informatie 
of aanmelden,

Bel 023 - 573 27 52
of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl

Drie weken lang 
paas puzzelactie
in Zandvoortse

Courant

Veel 
puzzel
plezier!
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Hardlopen

Op zaterdag 1 april start de ervaren en enthousiaste looptrain-
ster Annie Roodenburg, in samenwerking met hardloopwinkel
Run2Day Haarlem, een loopcursus in Zandvoort voor de (weer)
beginnende loper.

Hardloopcursus in Zandvoort

In twaalf weken tijd wordt u
klaargestoomd voor deelname
aan de Grachtenloop in Haarlem
op 23 juni aanstaande, waarbij
u kunt kiezen uit de afstanden
4,6 km of 9,2 km.

De trainingen vinden plaats op
zaterdagochtend van 09.30 uur
tot 11.00 uur in het duingebied
van Zandvoort. Naast de weke-
lijkse trainingen krijgen deelne-
mers een trainingschema om op
eigen gelegenheid nog één of
twee trainingen per week te
doen.Tevens krijgen zij een voor-
lichtingsavond over schoeisel en
kleding in de winkel van
Run2Day in Haarlem.

Lezersaanbieding
De kosten voor deelname aan de
cursus zijn € 75.Speciaal voor de
lezers van de Zandvoortse
Courant is er een kortingsmoge-
lijkheid van € 15 euro.Op vertoon
van dit artikel krijgt u deze kor-
ting. Bij het cursusgeld is tevens
inbegrepen een gratis functio-
neel loopshirt, beschikbaar
gesteld door Run2day Haarlem.
Aanmelden of informatie bij:
Run2Day Haarlem, Jacobijne-
straat 54-56, 2011 TH Haarlem,
tel: 023-5426430 of via de web-
site: haarlem@run2day.nl,
U kunt ook via de trainster meer
informatie krijgen:
Annie Roodenburg, tel: 5267198.

Voetbal

Futsal

Tennis

Tennisseizoen weer geopend

Tegelijkertijd maakte voorzitter
Noud Weijers bekend dat door de
slechte weersomstandigheden
van de laatste weken de banen
nog niet bespeelbaar zijn en dat
het nog zeker een week kan
duren voor het seizoen echt van
start gaat.

Zaterdagmiddag 25 april is het
tennisseizoen weer van start
gegaan bij de Tennis Club Zand-
voort.Met het hijsen van de club-
vlag door het oudste erelid Gerard
van den Boogaert,samen met het
jongste lid van de vereniging, is
het tennispark weer geopend.

Al in de eerste minuut lieten
de ‘youngsters’ zien dat ze er
een goede middag van wilden
maken. Een kopbal van
Michael Kuijl spatte op de lat
uiteen. Een tiental minuten
later was het wel raak. Na een
voortreffelijke steekpass van
Faisel Rikkers, kon de grillige
Kuijl alsnog de eerste score
aantekenen, 1-0. Een aantal
minuten later zouden de
Zandvoortse aanvallers op sim-
pele manier de stand hebben

kunnen verdubbelen. Omdat
Rikkers, zeer egocentrisch, zich-
zelf het doelpunt gunde en de
volledig vrijstaande Kuijl de bal
niet toespeelde, bleef het 1-0.

Wat er daarna met Zandvoort
gebeurde zal in nevelen ver-
huld blijven. Er kwam een
bepaalde matheid over de
ploeg die klaarblijkelijk aanste-
kelijk werkte want een ieder
die op het veld stond, inclusief
de scheidsrechter, werd er door

Belangrijke winst SV Zandvoort zondag

Het eerste futsalteam van ZSC’04
heeft afgelopen week voor de
derde in opeenvolging het
kampioenschap in hun klasse
behaald. De Zandvoorters speel-
den 20 wedstrijden waarvan er 
19 gewonnen werden. Die ene
verloren wedstrijd was tevens de
eerste verlieswedstrijd in drie jaar!
Zij kwamen daarin maar liefst
149 tot scoren en heeft keeper
Sander van der Wal (en zijn ver-
vangers) er maar 55 door moeten
laten.Helaas was het bestuur van

ZSC niet op de hoogte van het
naderende kampioenschap waar-
door er geen bloemen aanwezig

Het is het elftal van zondagtrainer Berry Buytenhek gelukt
om afgelopen weekend van het hoger geplaatste DIOS te 
winnen. Door deze winst is zijn team zo goed als zeker uit de
gevarenzone.

aangestoken. Dat was voor
Zandvoort niet slecht want de 
1-0 bleef zo goed als de hele
wedstrijd op het scorebord staan.

Beide ploegen waren onmach-
tig om het de andere moeilijk te
maken.Veelal werd de wedstrijd
op het middenveld gespeeld.
Toch kregen de gasten naarge-
lang de wedstrijd vorderde wat
meer grip op het bedroevende
spel en werd de Zandvoortse
verdediging meerdere malen
getest.Vooral Nick Bol, invallend
voor de geblesseerde Mischa
Hormeño, stond zijn mannetje.

Toch zou Zandvoort de stand
nog een ander aanzicht geven.
Dik in blessuretijd mocht
Rikkers de bal simpel aanne-
men in het zestienmeterge-
bied van DIOS. Wat he de hele
wedstrijd niet lukte, ging nu
wel: hij deponeerde de bal ach-
ter de verbaasde doelman van
DIOS, 2-0. De strijd was gestre-
den en drie zeer belangrijke
punten konden op het conto
geschreven worden.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Beplanting
violen 

en bemesting

waren.Wel was het nog lang na
het laatste fluitsignaal gezellig bij
de kersverse kampioenen.

ZSC’04 futsal kampioen
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Sportprogramma t/m 4 april
Basketbal
Zaterdag 1/4 - Korver sporthal
19.00 uur 
Lions heren - Early Bird
Hockey
Zondag 2/4
Sportpark Duintjesveld
12.45 uur 
Dames 1 - Saxenburg 1
14.30 uur 
Heren 1 - Saxenburg 1

Hockey

De Zandvoortse Hockey Club (ZHC) start op 2 april met een serie
trainingen voor het hele gezin onder het motto: Familie Trim-
hockey. Deze trainingen staan niet alleen open voor de leden
van de hockeyclub, maar ook voor een ieder die vindt dat hij of
zij wel een beetje meer beweging kan gebruiken.

Zandvoortse Hockey Club
start Familie Trim-hockey

Het Familie Trim-hockey is
bedoeld voor jong en oud. Het
is de gelegenheid voor vaders
en moeders om lekker een uur-
tje samen met hun kinderen te
ballen en de gelegenheid voor
senioren die nooit gehockeyd
hebben om vrijblijvend kennis
te maken met het boeiende en
uitdagende hockeyspel!

De trainingen worden begeleid
door de dames en heren uit de
beide selecties voor de eerste
elftallen en worden gehouden
op de zondagen dat zowel de
dames als de heren thuis spe-
len zodat u ook nog eens kunt
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De adverteerders van deze week
Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 

houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)
Aan Zee Vakantiehuizen
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Duikteam Zandvoort
Greeven, Makelaardij
Havenaar, Bouwbedrijf
IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Kippetrap
Kralen wooncadeau winkel
Krocht, Gebouw de
Monuta
Netexpo Internet

Nova College
P. van Kleeff
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Paasactie
Bruna
Corry’s Kaashoek
De Lamstrael
De Nieuw Puur
Eetcafé Boulevard
Fong Lie
Harocamo, Restaurant, Brasserie
Herenkapsalon Ton Goossens
Juwelier Jim Draaijer
Martijn’s Fietsenhoek
Rosarito
San Remo (Gelateria)
Sparke
Toko Bintang

Adventure Race

De A-Track, zoals de wedstrijd
wordt genoemd, is een veelzij-
dige wedstrijd met veel ver-
schillende onderdelen en dis-
ciplines. De organisatie heeft
haar creativiteit goed gebruikt
om een originele wedstrijd
neer te zetten.

Het meest koude onderdeel
was kajakken op het Veluwe-
meer. Het meer is gelukkig op
zijn diepste punt maar één
meter diep, maar daarom niet
minder koud als de tempera-
tuur rond het vriespunt ligt.
Snijdende wind tegen en 
wat golven op het meer maak-

ten dit onderdeel tot een ware
uitdaging om, zonder onder-
koeld te raken, de controle-
punten te vinden. Met haast
bevroren vingers kon er geluk-
kig aan een loop etappe
begonnen worden, waardoor
de ledematen weer van vers
bloed werden voorzien.
Bij de meeste etappes viel 
er bonustijd te halen door 
speciale opdrachten uit te 
voeren, zoals survival hinder-
nissen en touwbanen. De laat-
ste fietsetappe naar de finish
leverde geen problemen op en
na 11 uur en 54 minuten werd
er gefinished.

Succesvolle seizoensstart 12-uurs Adventure Race

Tweede plek voor Sleepmonsters.nl
Zaterdag 18 maart heeft team Sleepmonsters.nl, bestaande uit
Pepijn Paap en Esther ter Bekke, deelgenomen aan de eerste 
12-uurs Adventure Race van dit seizoen.‘s Morgens om 8.30 uur
verschenen 30 teams aan de start, zo’n twaalf uur en 100 kilo-
meter later volgde de finish.

Wegens blessures bij Esther 
en materiaalpech bij Paaps
fiets, werd in eerste instantie
niet uitgegaan van een top-
klassering. De uitslag liet lang
op zich wachten, doordat alles
doorgerekend moest worden
van straftijden, bonustijden en
aantal controle punten. Met
een schammele 9 minuten
achterstand op nummer één
en dik twee uur voorsprong op
nummer 3 is team Sleepmon-
sters.nl tweede geworden. Een
fraaie en onverwachte presta-
tie en een goed begin van het
seizoen.

Het doel van het team is deel-
name aan de Terra Incognita,
een 5 daagse race (max 100
uur) en 400 kilometer, die eind
september in Kroatië wordt
gehouden.

aanschouwen hoe hockey
gespeeld zou kunnen worden.
De data zijn: 2 april, 23 april, 14
mei en 21 mei. Aanvangstijd:
11.00 uur en de eindtijd zal
rond 12.00 uur liggen. Na de
trainingen is het clubhuis van
ZHC open voor een lekker
kopje koffie en iets fris.

De trainingen zijn dit jaar gra-
tis. Als het idee van trim-hoc-
key aanslaat wil ZHC volgend
seizoen een speciale afdeling
daarvoor in het leven roepen
waar dan voor een luttel
bedrag het hele jaar door
getraind kan worden.

Biljart

Er werd over drie dagen door
42 mannen en 6 vrouwen
gestreden op het scherpst van
de snede. Gebruikelijk is, dat de
vele bezoekers zich nadrukke-
lijk laten horen, het is tenslot-
te een kroegbiljartspel, zodat
de druk op de spelers extra
wordt opgevoerd. De winnaar
moet over stalen zenuwen
beschikken,een goed voorbeeld
daarvan is de winnaar van
vorig jaar, Cees d’Hont.

Volgens kenners heeft ieder-
een een kans; tien over rood
heeft een zekere geluksfactor
en het komt niet alleen aan op
techniek en kennis. Alle caram-
boles moeten gemaakt wor-
den door met de stootbal de
rode bal als eerste te raken en

een iedere speelt met dezelf-
de bal. Temeer omdat de tien-
de carambole via driebanden
of een ‘losse’ stoot gemaakt
moet worden, komt het vaak
op wat geluk aan.

Dit jaar waren het vooral de
gevestigde namen die zich
naar de kwart en halve finale
speelden. Er was echter één
‘nieuweling’ die het zelfs tot
de finale schopte: Chris Walker.
Deze sympathieke biljarter had
in de voorronden al diverse
mannen van naam aan zijn
zegekar gebonden en wist in

23e MLV toernooi prooi voor Harry Vosse
Het Martin Luther Visser Tien
over Rood biljarttoernooi bij
café Bluijs is het belangrijkste
en oudste biljarttoernooi van
Zandvoort. Het was de 23e
keer dat in dit café aan de
Buureweg 48 biljarters stre-
den om de meest prominente
biljartbokaal van het dorp.

de finale zelfs van de kampi-
oen van 2003. Joop Keet, te
winnen. Ook Harry Vosse was
te sterk voor Keet zodat de
wedstrijd tussen Walker en
Vosse de uiteindelijke winnaar
op zou moeten leveren. Na een
heroïsche strijd was het Vosse
die met 10-9 wist te winnen.
Door deze stand kwamen de
beide spelers op gelijke hoog-
te (ieder had in twee partijen
19 punten verzameld) maar
Vosse had voor zijn 19 punten
19 beurten nodig en Walker 23.
Hierdoor ging Vosse met de fel
begeerde bokaal naar huis.

vlnr Joop Keet, Chris Walker en Harry Vosse

Handbal
Zondag 2/4 
Monnickendam
12.40 uur 
Monnickendam 1 - ZSC

Voetbal
Zondag 2/4
Sportpark Duintjesveld
14.00 uur 
SV Zandvoort - Alliance ‘22
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 13 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 21
maart en de verdere in week 12 door het college
genomen besluiten zijn 28 maart vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op
de website.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 1 april haalt de Ecocar van Sita weer
Klein Chemisch Afval op. Schema:
Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur
Vomar 10.10-11.00 uur
Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging GFT rolemmers
Van 3 t/m 7 april worden de GFT-rolemmers weer
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als
het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na
het legen staan totdat de schoonmaakploeg
geweest is. Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Cornelis vd Werffstraat 12, plaatsen dakkapellen

(2006-046Lv, ingekomen 20-03-06)
- Kostverlorenstraat 114, plaatsen zwembad (2006-

047Rv), ingekomen 23-03-06)
- Grote Krocht 3-5, plaatsen reclameborden (2006-

049R), ingekomen 23-03-06)

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen 
vrijstelling van het bestemmingsplan of bouwver-
ordening kan worden verleend, kan tegen ons 
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar 
worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen
van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubliceerd.
Mocht de vergunning of vrijstelling worden ver-
leend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Lorentzstraat 36, 1 dennenboom, aanvraag 

ingekomen 1 maart 2006, boom geeft overlast,
wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na pub-
licatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken
bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Koninginneweg 28, veranderen gevelafwer-

king en vernieuwen kozijnen (2006-010Rv,
verzonden 20 03-06)

- Brederodestraat 25, renoveren gevels en kozijnen
(2006-026Lv, verzonden 20-03-06)

- Grote Krocht 28, splitsing van woonruimte in
appartementsrechten (2005-194Sp, verzonden
21-03-06)

- hoek Stationsstraat/Prinsenhofstraat, oprichten
woning (2005-215Rv, verzonden 21-03-06)

Kapvergunningen verleend 
- Groot Bentveld,11 esdoorns,verleend 30 maart 2006
- Kostverlorenstraat 39, 1 dennenboom en 1 popu-

lier en 6 coniferen, verleend 30 maart 2006
- Duinrooslaan 13, 1 kastanjeboom, verleend 

30 maart 2006
- Lorentzstraat 32, 1 dennenboom, verleend 

30 maart 2006

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende
werking wordt pas bereikt nadat de president van
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indie-
nen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

Verkeersbesluiten 
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om de volgende borden van bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen:
Bord E04 met onderbord: 'Parkeren verboden op
woensdag 06:00- 18:00h'
- in de Prinsesseweg (noordelijk gedeelte) direct

ten westen van de Koninginneweg
- in de Prinsesseweg (noordelijk gedeelte) direct

ten oosten van het kruispunt met de Oosterstraat.
- evenwijdig aan de Prinsesseweg (noordelijk

gedeelte) direct voor de parkeervakken;
ter verduidelijking van het parkeerverbod i.v.m. de
weekmarkt ter hoogte van de parkeervakken het
Bord E04 met onderbord: : 'm.u.v. woensdag / ausser
mittwoch / exept wednesday / sauf mercredi 
06:00-18:00h' inclusief wegsleepsymbool te plaatsen.

Door middel van aanwijzing van de locatie van de
weekmarkt als locatie waar de wegsleepverorde-
ning van toepassing is, in combinatie met de te

plaatsen borden, heeft het college voldoende maat-
regelen genomen om de kosten van het wegslepen
van geparkeerde auto's te kunnen verhalen op de
eigenaren diegeparkeerd zijn op de locatie van de
weekmarkt op de op het onderbord aangegeven
tijdstippen 

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 bekendma-
king is de verzenddatum van de vergunning. Indien
het geen vergunning betreft is dit de publicatieda-
tum. 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 werking van het besluit waar-
tegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 bouwplan-
nen is de werkeenheid Bouwen telefonisch bereik-
baar op maandag, woensdag, donderdag en vrij-
dag tussen 09.00 en 10.00 uur.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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Masters of Formule 3 hebben
we dus een derde topevene-
ment binnen onze poorten
gehaald. Wij, als Circuit Park
Zandvoort, zijn daar bijzonder
verheugd over!”, aldus een
enthousiaste Hans Ernst.

Meer informatie, zoals kaart-
verkoop, is te vinden op www.
A1GP.com. Informatie over A1
Team Netherlands is te vinden
op www.A1TeamNED.com.
In Nederland zal de kaartver-
koop, via de verkooppunten
van Ticketbox, op een nader
bekend te maken datum van
start gaan.

2e jaargang • nummer 14 • 6 april 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 1 aprilgrappen

Sport
P5 KLM Open

Zandvoortse 
Courant 

1

“We kunnen er trots op zijn dat
we op de A1GP-kalender staan.
De datum van 1 oktober is voor
de gehele regio van belang,
daar het strandseizoen over 
is en het raceweekeinde van 
de A1GP op Zandvoort daar-
door een seizoensverlengende
activiteit is. De serie is in
Nederland een groot succes
gezien de grote schare suppor-
ters en de forse kijkdichtheid
op TV, overigens niet enkel 
in ons land, maar zeker 
ook wereldwijd. Het zet ons
Nederlandse circuit nog dui-
delijker op de wereldkaart.
Naast de DTM en de Ultimate

De imponerende formulewa-
genserie waarin ruim twintig
landen participeren heeft dit
seizoen bewezen een topklasse
te zijn waar honderdduizenden
toeschouwers warm voor lopen.
In de competitie is op dit mo-
ment“Team Netherlands”onder
leiding van Jan Lammers actief
met toprijder Jos Verstappen.

Via een handtekeningactie op
Internet kwamen ruim 16.000
steunbetuigingen binnen die

Komende seizoenstart A1GP op Circuit Park Zandvoort
De organisatie van de spectaculaire A1GP heeft
besloten het volgende seizoen te starten op
Circuit Park Zandvoort. De race zal gehouden
worden op zondag 1 oktober aanstaande. Dat
maakte de directeur van onze nationale circuit,
Hans Ernst, vorige week vrijdag bekend.

NIEUW COMPLETE 
ZONNEBRILLEN 

COLLECTIE

MARLIES DEKKERS
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Voor uw paasbrunch 
hebben wij een compleet

assortiment!!!!!

• Paasbroden met 100% 
amandelspijs

• Paas broodhaantjes
• Proefstolletjes
• Duivekater (zacht brood 

met vruchtensmaak)
• Groot assortiment paas 

chocolade
• Groot assortiment 

zachte broodjes
• Groot assortiment 

afbak broodjes

Tevens is het mogelijk
om uw paasbestelling

door te geven!!!!!

Bakkerij Bertram&Brood,
de bakker met de hele
dag door warm, vers

brood!!!
Tevens 2e paasdag

geopend van 9.00 tot
16.00 uur

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Zandvoort Optiek

Algemeen
P7 Bruid van Haarlem

Rubriek
P19 55+: Seniorenstad

circuitdirecteur Hans Ernst
steunden in zijn bezoeken 
aan de A1GP-organisatie om 
ze ervan te overtuigen dat
Nederland niet mag ontbreken
op de A1GP-kalender. De popu-
laire raceserie weet zich in ons
land dus gesteund door een
grote schare supporters, die
ongetwijfeld verheugd zullen
reageren op dit fraaie bericht.

Voor Ernst is de wedstrijd een
welkome aanvulling op de
racekalender van Circuit Park
Zandvoort, waar het nationa-
le autosportseizoen met de
Paasraces van start zal gaat.

Foto: Frits van Eldik fotografie

ZC W14 B.xpr  05-04-2006  10:14  Pagina 1

                                                    



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

Colofon
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Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
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Beantwoord deze prijsvraag
en maak kans op een heerlijke
verrassing. Inzenden kan tot
en met 30 april 2006. Het
BESTE en JUIST omschreven
antwoord maakt de meeste

kans op de prijs. Stuur uw oplossing naar Boudewijn’s
Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Vergeet
niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.
Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@ boudewijnsvisservice.nl  
De vorige prijsvraag is gewonnen door 
familie V.d. Mije uit Zandvoort.

Wat is een Lates niloticus? 

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Huisartsenpost

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Burgerlijke stand

Kerkdiensten

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Elke avond keuken geopend!

2

06
07
08
09
10
1 1
12
13

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

April

-
-

01.08
02.08
03.00
03.39

-   
- 

05.18
06.24
07.58
09.29
10.38
11 .29
00.09
00.29

10.28
12.34
13.44
14.28
1 5 . 1 3
15.50
04.09
04.35

1 8 . 1 1
19.50
21.24
22.39
23.18

-
11. 49
12.19

23.38
-
-
-
-
-

16.19
16.49

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

De Zandvoortse Courant
organiseert drie weken
lang een puzzelactie. Dit
is de tweede week, waar-
in een hele zin in de krant
verborgen staat. In ver-
schillende advertenties
staat een haasje met een
letter en een cijfer. De cij-
fers geven de plaats aan
van de letter in de zin. De
drie zinnen vormen de
oplossing van de puzzel-
actie. U kunt echter ook
meedingen naar een
weekprijs door de zin van
de week in te sturen.

Iedere week worden 
3 Seconda horloges en 
3 ZandvoortPassen ver-
loot onder de goede

inzenders. De drie zinnen
achter elkaar leveren 
een rijmpje op dat de 
uiteindelijke oplossing
van de puzzelactie is.
Onder de goede inzen-
ders van het gehele 
rijmpje worden vlak voor
de Pasen de hoofdprijzen
verloot.

U kunt uw oplossing 
inleveren bij Bruna
Balkenende aan de Grote
Krocht of via e-mail:paas-
actie@zandvoortsecou-
rant.nl aanleveren, voor-
zien van uw naam, adres
en telefoonnummer.

Wij wensen u weer veel
succes en puzzelplezier.

Paas puzzelactie:
nog 2 weken

25 maart 2006 - 31 maart 2006

Geboren:
Finn, zoon van: Herwegh, Daniël Franciscus en:
Rijnders, Monique.

Gehuwd:
Van der Wouden, Johannes Wouter en: Okx, Eva.
Ovadiah, Avi Mosheé en: Koene, Kelly.
Komin, Arno en: Warmerdam, Christina Maria.

Overleden:
Kinneging geb. Tempelaars, Elisabeth Johanna
Maria, oud 86 jaar.
Teekens, Anthoni Gerrit, oud 75 jaar.
van der Meer, Theodoor, oud 83 jaar.
Kunkeler geb. Molenaar, Sijtje, oud 91 jaar.
Zeegers, Johan Jacobus, oud 83 jaar.
Keur, Albertus, oud 76 jaar.

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts
buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:17.00 uur tot 08.00 uur.
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur.

ZONDAG 9 APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. W. van Galen uit Heemstede
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

DINSDAG 11 APRIL
Huis Bodaan, Bramenlaan 2 Bentveld
16.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Mense! Mense!
Zoekt niet langer, ga naar

Cense!
Paaseieren:

twee cent per stuk.

Er is maar één probleem:
geduld is geboden!

Er is slechts één kip!

Bedankt voor de lekkere fles wijn. 
We waren er mooi in getuind! 
Een ‘gedupeerde’ bezichtiger

(Ingezonden mededeling)
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Zandvoort,bloemendorp ?

Heerlijk! Zoals altijd is het
thuiskomen. In mijn geliefde
Alicante. Natuurlijk weten
trouwe lezers dat ik een 
z.g. ‘Spanjofiel’ ben. Je hebt:
‘Francofielen’, mensen die het
liefst in Frankrijk vertoeven.
Zeg je dan ook:‘Griekofielen’
voor Griekenland liefheb-
bers? Nee, dat klinkt niet.
Enfin. Het is weer thuisko-
men dus. Al dat heldere licht.
Ook zonder zon is de lucht
helderder. De zee blauwer.
En dan die fonteinen. Ik kan
er niets aan doen maar ik
hou van water. Vooral als het
klettert en spuit. Fonteinen
dus. Elke zichzelf respecte-
rend stad of dorp in Spanje
heeft er een. Zo heel graag
had ik het in Zandvoort ook
gezien.“Er is geen geld voor”,
zei een raadslid streng tegen
mij toen ik ernaar vroeg.
Bij de verandering van ons
centrum dacht ik: “Yes”. Die
fontein komt er tóch! In het
midden werd een soort ring
neer gelegd. Een ronde,
betonnen rand. Eromheen
een prachtige bestrating.
Helaas. Helaas. Ik kan er niet
omheen. Zal het ook nooit
meer over fonteinen hebben.
Maar een dag later lag er een
berg zwarte tuinaarde.Wordt
het toch weer een plant-
soen…..Ook mooi natuurlijk.
Nederland. Bloemenland.
Maar toch…..Maar toch….Er
komt geen spuitende fontein.
Waar geen mens dichtbij kan
komen. Omdat je dan kled-
dernat wordt.
Nu hoop ik wel één ding. En
dat is een upgrading van die
bestaande “fontein” voor het
raadhuis. Zet er een hoge-
drukspuit op. Zodat dat ding
tenminste schóón is. Laat er
dagelijks een milieucontro-
leur op los. Om al die rotzooi
eruit te vissen. Die er door
iedereen wordt ingegooid.
Hebben we toch nog iets wat
borrelt en spuit.
Voorlopig geniet ik van het
mooie weer. In Spanje ja.
Eindelijk zon !

Lienke Brugman
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Het lag er natuurlijk duimen-
dik bovenop, het mozaïeken
van de watertoren.Toch waren
er een heleboel zeer positieve
reacties op de inzet van twee
kunstenaars van de Beeldende
Kunstenaars Zandvoort (ver-
eniging BKZ). Direct na het
verschijnen van de krant op
donderdagmiddag, kreeg de
redactie al diverse telefoontjes
waarin mensen aangaven dat
ze wel doorhadden dat het een
1 aprilgrap was, maar daarop
doorgaand zich konden voor-
stellen dat het niet alleen bij
een idee zou blijven.

De Lip
De tweede grap uit de
Zandvoortse Courant had ook
direct na het uitkomen van de
editie de aandacht op zich
gevestigd. Hij kwam van
dezelfde kunstenaars van de
BKZ en moest dienen om de
aandacht van hun watertoren-

project te halen.

Het ‘Bewoners comité Pakveld-
straat’maakte zich direct grote
zorgen over de op handen zijn-
de verbouwing en uitbreiding
van één van de gezelligste win-
kels van Zandvoort: IJzerhandel
Versteege, in de volksmond
genoemd ‘Piet de Lip’. Peter
Versteege zou van plan zijn om
meer ruimte voor zijn handel
te creëren door het achter zijn
zaak liggende pand te kopen
en door te breken. Hierdoor zou
een Gamma-achtige winkel
ontstaan. Menig telefoontje
mocht Versteege ontvangen
van verontrustte klanten. Ook
was menige klant, afgelopen
zaterdag, niet op de hoogte
van de datum waardoor er
vaak kon worden gelachen in
de knusse winkel van de
ondernemende winkelier.
Van het ‘Gammatiseren’ was
echter absoluut geen sprake!

Huis te koop
De derde ‘vondst’ was wat
moeilijker om te ontdekken.
Makelaarskantoor Cense &
Van Lingen had in hun weke-
lijkse advertentie een foto
opgenomen van een pand aan
de boulevard Paulus Loot 45,
dat door omstandigheden
direct moest worden verkocht.

Op zaterdag zou er open huis
zijn en konden aspirant kopers
het bezichtigen. Omdat er veel
achterstallig onderhoud zou
moeten worden gepleegd, was
de prijs ook navenant en zelfs
een ‘prikkie’ te noemen.
Al op vrijdag constateerden
bewoners rondom de te verko-
pen locatie, een toename van
auto’s en wandelaars die zoch-
ten naar het pand. Het was
dan ook een fictief adres.
Boulevard Paulus Loot 45 (en
47) bestaat namelijk niet! De
foto was verkregen van het

Genootschap Oud Zandvoort
en was van voor de oorlog toen
de villa wel degelijk ter hoogte
van nr. 45 heeft gestaan. Op
zaterdag was het duidelijk dat
veel mensen aan de Zand-
voortse boulevard zouden wil-
len wonen. Al van verre konden
Jan van Lingen, en zijn mede-
werkers, de auto’s eruit pikken

die kwamen kijken. Zij werden
aangehouden, waarna werd
uitgelegd dat het om een 
1 aprilgrap ging. De meeste
mensen namen het sportief op
en konden de grap waarderen,
op slechts één wandelaar na
die al twee dagen op de bou-
levard had rondgelopen. De
belangstellenden kregen
namens Cense & Van Lingen
een flesje wijn aangeboden en
konden in een nabijgelegen
strandpaviljoen een kopje kof-
fie met gebak op kosten van
het makelaarskantoor halen.

De 1 aprilgrappen die vorige week in de Zandvoortse Courant waren
opgenomen, hebben menig plaatsgenoot op het verkeerde been
gezet. Het was alleen jammer dat door omstandigheden de
maquette van de te ‘pimpen’watertoren niet kon worden getoond.

1 Aprilgrappen waren geweldig

Met name de perikelen rond-
om de Middenboulevard
waren een struikelblok, maar
daar is volgens Gert Toonen
verandering in gekomen. VVD
en OPZ waren het al eerder
met elkaar eens geworden en
zochten een derde partij om
een bredere basis te hebben
voor een college.

Na onderzoek van deze krant
blijkt dat, onder voorbehoud,
Wilfred Tates (VVD), Gert
Toonen (PvdA) en Martin
Bierman (OPZ) de wethouders-
kandidaten zijn. Welke porte-
feuilles zij zullen gaan beheren

is vooralsnog niet bekend.

Donderdag 13 april is een extra
raadsvergadering ingelast
waarin het collegeprogramma
bekend wordt gemaakt en
waarin de nieuwe wethouders
zullen worden geïnstalleerd.
De vergadering start om 20.00
uur en zal live door ZFM wor-
den uitgezonden. De PvdA
belegt woensdag 12 april voor-
afgaande aan deze extra
raadsvergadering een leden-
vergadering waarin aan de
leden het resultaat wordt voor-
gelegd. De bijeenkomst wordt
gehouden in Pluspunt.

Tijdens het afgelopen weekend zijn de onderhandelingen ten
aanzien van een nieuwe coalitie en een nieuw college in een
stroomversnelling geraakt. Afgelopen dinsdag werd duidelijk
dat de VVD, de OPZ en de PvdA een basis hebben gevonden om
met elkaar in zee te gaan.

Coalitie is rond!

Menigeen kon de grap waarderen

Bewonersbrief in Pakveldstraat
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groene tapijten. In het
natte Nederland zijn ze
van groot belang voor
sommige vegetaties.Wie
goed kijkt, kan veel ont-
dekken in ‘de wereld van
de mossen’! 
Vertrek om 11.00 uur bij
het informatiepaneel van
Kraantje Lek,Duinlustweg
22 in Overveen. Duur: 11/2
uur. Deelname is gratis.
Aanmelden vooraf is niet
nodig. Informatie:
Jacqueline van Klaveren,
020-6818099 of op
www.ivnzk.nl.

Zondag 9 april organi-
seert het IVN Zuid-
Kennemerland een mos-
senexcursie langs het
Visserspad bij Kraantje
Lek in Overveen. Onder
leiding van IVN-natuur-
gidsen gaan deelnemers
aan deze excursie op
bezoek in ‘de wereld van
de mossen’. Mossen zijn
kleine en nogal onopval-
lende planten; géén bloe-
men en géén wortels.
Vocht nemen ze op met
hun blaadjes en na een
regenbui vormen ze fel

Excursie
‘De wereld van de mossen’

koffie, thee en limonade
en buiten kunnen de kin-
deren heerlijk spelen.
Zeker de moeite waard
dus om op aankomende
zondag tussen 12.00 en
16.00 uur even binnen te
lopen bij Kinderdagverblijf
Pippeloentje,
Burgemeester Nawijnlaan
101 te Zandvoort (aan de
achterkant van het ‘Huis
in het Kostverloren’).
Voor meer informatie:
Relinde Adegeest
tel. 023-5713665 of 
023-5717628

Een goede tip voor een
nieuwe zomerjas, broek 
of bikini: aankomende
zondag 9 april wordt
op het kinderdagverblijf
Pippeloentje weer de half-
jaarlijkse kinderkleding-
verkoop georganiseerd.
Het is een verkoop van
uitsluitend nieuwe zomer-
kleding van bekende
populaire merken voor
minstens de helft van de
prijs.Ook voor tieners is er
volop keuze! Het is iedere
keer weer een gezellige
middag,want binnen is er

Kinderkledingverkoop
bij Pippeloentje 

E
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Tolweg 6
2042 EK Zandvoort
Tel.: 023-5714484

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kent u ons
 al?

1

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

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

U

7

Zeestraat 55, Zandvoort. 
Tel.: 023-5714681 Vanaf 17.00 uur
(Maandag en dinsdag gesloten)

Al 34 jaar 
een begrip in
Zandvoort en 

omgeving. N

3

i

11

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

S

9

Ook afhalen is mogelijk!
Voor al uw feesten en 
partijen voor groot en klein. 
2 volleybalvelden

Boulevard Paulus Loot 2 -
Zandvoort. Tel.: 023-5712224

Vanaf 14 april weekends geopend
van 16.00- tot 23.00 uur

Thai-food

Restaurant 
Venice Beach (2a)

A

17

7-4 SwingSteesjun, met DJ Tino.Station Haarlem,
Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur. Kijk op 
www.swingsteesjun.nl of bel 06-18938260

9-4 Classic Concerts Stabat Mater van Pergolesi,
door Die Haerlemsche Musyckcamer o.l.v.
André Kaart. Protestantse Kerk,
aanvang 15.00 uur, toegang is gratis.

9-4 Autopuzzeltocht Café Koper. Starttijden 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur. Prijsuitreiking 
in het Café rond 17.00 uur. Inschrijven voor 
voor 5 april, bel tel. 023 5713546 of e-mail 
info@cafekoper.nl. Inschrijfgeld €5,- p.p.

17-4 Paasraces, Circuit Park Zandvoort
23-4 Clubspecial, Circuit Park Zandvoort
7-5 Fastlane Clubraces, Circuit Park Zandvoort
7-5 Jazz in Zandvoort

Louis van Dijk plays Louis van Dijk.
Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

13-5 Zandvoort Darts Open Jeugd,
voor 9 t/m 16 jarigen.
Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162
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Met oog en oor
de badplaats door

Toernooi directeur Daan Slooter
maakte tijdens een persconfe-
rentie bekend dat voor de
komende drie jaar de KLM spon-
sor blijft van zowel het dames
als het heren toernooi en was
daar duidelijk mee in zijn nop-
jes. Ook kwam Slooter met een
aantal klinkende namen die al
gecontacteerd zijn. Allereerst is
daar Ian Woosnam,de Rydercup
captain van dit jaar.De Rydercup
is zo ongeveer de meest belang-
rijke cup die in de golfwereld te
winnen is. Het is een wedstrijd
tussen de teams van de VS en
Europa die tweejaarlijks gespeeld
wordt. Het is een zeer prestigi-
euze cup en deelname in het
team is bijkans het belangrijk-
ste dat een professionele golfer
in zijn loopbaan kan bereiken.

Grote namen
Een lid van het Rydercupteam
zal ook op Zandvoort acte 
de précense geven: Colin
Montgomer.De Schotse topper,
is van mening dat het KLM
Open perfect in zijn planning
naar de Rydercup past en heeft
aangekondigd naar Zandvoort
te komen.

Het KLM Open van dit jaar zal vanaf donderdag 10 augustus tot
en met zondag 13 augustus gespeeld worden op de baan van de
Kennemer Golf en Country club. Het is voor het eerst sinds 1990
dat het belangrijkste golftoernooi van Nederland op de banen
van de Kennemer gespeeld wordt. In totaal is het de 17e keer
sinds 1920 toen voor het eerst een Dutch Open werd afgewerkt.

Colin Montgomery op KLM Open

Vanaf 1 januari werd de ach-
terpagina van de krant een
aantal weken gevuld met
nieuws van de gemeente
Zandvoort, geschreven door
de gemeente Zandvoort. Dit
was een experiment om te kij-
ken of het mogelijk zou zijn
om de inwoners wekelijks te
voorzien van nieuws uit het
raadhuis.

Helaas is gebleken dat dit een
te zware belasting is voor het
ambtenarenapparaat.Ton van
Heemst, woordvoerder: “Het
leek van tevoren haalbaar,
maar in de praktijk bleek het
niet van de grond te komen.
In goed overleg zijn de
gemeente en de Zandvoortse
Courant onmiddellijk ermee

gestopt. De gemeente blijft
zoeken naar mogelijkheden
om u via de krant van meer
informatie te voorzien. Wij
denken aan incidentele,
aparte advertenties over één
onderwerp. Wij houden u
hiervan op de hoogte!”

Vanaf vandaag zult u dan ook
op de achterpagina weer de
vertrouwde advertentie kun-
nen zien van makelaar Cense
& van Lingen, die vorig jaar
ook al wekelijks deze pagina
sierde. Cense & van Lingen
was bereid voor het gemeen-
telijke experiment afstand 
te doen van de opvallende
achterzijde. Wij zijn blij dat
ze weer terug zijn op onze
achterpagina.

Gemeente stopt met
redactionele pagina

Gemeentenieuws 

De zoveelste klap
De bewoners van de Dr.C.A.
Gerkestraat ergeren zich al
jaren aan het rijden met te
hoge snelheid door deze
straat, met als gevolg dat er
veel ongevallen gebeuren.
Bijvoorbeeld op de hoogte
van de Oranje Nassauschool,
waar een poosje terug twee
auto’s waren doorgeschoten;
één bij het muurtje van de
school en de andere kwam
tot stilstand bij het stenen
muurtje van twee huizen 
verder op. Ook op de hoek
Gerkestraat/Tolweg is af-
gelopen week met tussen-
pozen van een paar dagen,
een auto met een klap tegen
een muurtje en een tegen
een boom aangekomen.
Nu zullen de ongevallen
mede veroorzaakt zijn door
een eventueel glad wegdek,
maar je zal maar net op 
de stoep lopen of je kind 
op de stoep hebben spelen.
Jaren terug waren er plannen
om deze onoverzichtelijke
hoek samen met het kruis-
punt Zandvoortselaan/
Kostverlorenstraat/Tolweg te
veranderen, maar het is 
altijd bij plannen gebleven.
Waarom worden deze krui-
singen niet gelijktijdig aan-
gepakt om de veiligheid 
te verbeteren wanneer de
Zandvoortselaan open gaat?
Of moet er eerst echt iets
heel ergs gebeuren voordat
men tot actie overgaat? 

De kunst van het weten
Dit jaar wordt het Museum-
weekend op 8 en 9 april voor
de 25ste keer georganiseerd op
initiatief van de Museum-
vereniging. Meer dan 500
musea in het hele land doen
mee aan dit traditioneel uit-
bundige week-
end en bieden
gratis entree
aan. Het thema
van het weekend
is de Kunst van
het Weten, want
een museum is
bij uitstek een
plek om kennis
te vergaren. Ook
het Zandvoorts
Museum doet mee aan het
weekend. Iedereen is van harte
welkom om kennis te maken
met de geschiedenis van
Zandvoort en om tevens 
de tentoonstelling “Kleur 
koesteren” van Nel kerkman 
te bewonderen. Op zondag 
9 april is zij vanaf 13.00 tot
17.00 uur in het Zandvoorts
museum aanwezig om een
demonstratie te geven en 
te vertellen over haar zijde-
technieken.

Gratis kunst
U hoeft zich het aankomende
weekend van 8 en 9 april niet
te vervelen, want er zijn buiten
het Zandvoorts museum nog
meer kunstactiviteiten te
bezoeken. In hetzelfde week-
end heeft Donna Corbani open

atelier aan de van
Speijkstraat 5, waar
kunstliefhebbers tus-
sen 12.00 en 18.00 uur
welkom zijn om haar
werken te aanschou-
wen. Ook de Beelden-
de Kunstenaars Zand-
voort tonen op 9 april
hun éénmalige, ge-
zamenlijke expositie
“kunst aan huis” aan
de Haarlemmerstraat
13 D. Wilt u niet alleen
kunst zien maar ook
horen dan kunt te-
recht op zondagmid-
dag 9 april om 15.00

uur in de Protestantse Kerk,
Kerkplein 1, waar het (kamer)
strijkorkest “die Haerlemsche
Musijckcamer” een concert
geeft. Hoort en zegt het voort.

De kunst om bij elkaar te
blijven

Bent u zaterdag 1 april er ook
ingestonken? De Zandvoortse
Courant stond verleden week
vol met diverse 1 april grap-
pen (zie elders in de krant).
Beslist geen 1 aprilgrap was
het 25 jarige huwelijk van
Gert-Jan Bluijs met zijn Herma.
Het zilveren bruidspaar, ge-
tooid met sluier en hoge hoed
aangeboden door chauffeur
De Roode, werd in een open
auto en met rammelende
blikjes opgehaald voor een
groots feest op het strand.
Eigenlijk wel het vermelden
waard,want een 25 jarig huwe-
lijk is in Zandvoort uniek.

Goed scheiden wordt
beloond
Eindelijk resultaat van mijn
inspanning om de groenafval
te scheiden tussen de grijze
en de groene vuilnisbakken.
Bij de Remise aan de Kamer-
lingh Onnestraat 20 kunt
u op zaterdag 15 april van
10.00 tot 13.00 uur gratis vier 
zakken compost ophalen.
Het is een éénmalige actie 
en u krijgt ze op vertoon van
een geldig legitimatiebewijs
mee. Het voorverpakte com-
post is geschikt voor alle
tuinplanten en hiermee
bedankt het afvalbedrijf de
Meerlanden en de Gemeente
Zandvoort u voor het inza-
melen. Wel snel erbij zijn
want op is op! 

Nederlanders
Van de Nederlandse professio-
nele golfers hebben zowel
Maarten Lafeber als Robert-Jan
Derksen aangegeven naar
Zandvoort te komen. Lafeber is
zelfs ambassadeur van het KLM
Open en eindigde vorig jaar als
25e in het klassement van de
Europese toer,zijn hoogste klas-
sering ooit.Tevens is hij een van
de weinige Nederlandse golfers
die het Nederlandse toernooi
won (2003). Ook de verrassen-
de winnaar van vorig jaar,
Gonzalo Fernadez-Castaño, zal
naar de Kennemer komen om
zijn titel te verdedigen.

De organisatie verwacht rond
de 50.000 bezoekers tijdens het
hoofdtoernooi.

Colin Montgomery
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Internet:www.greevenmakelaardij.nl
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Max Euwestraat 19, 2042 RA  Zandvoort
T.023-57 39 234 - F.023-57 39 227
Mobiel. 06-28 024 134

HAARLEMMERSTRAAT 66, ZANDVOORT

ZAT. 08/04/2006 VAN
11:00 TOT 13:00 UUR.

Woonhuis op 401m2

perceel, 5 slaapkamers
en een vrijst.gastenver-
blijf. Woonopp. ca 160m2

Vraagprijs: € 568.000,= k.k.

OPEN HUIS

RIJKSSTRAATWEG 67-71  HAARLEM  TEL. 023 - 525 49 56    WWW.VANMEEUWENBEDDEN.NL

In welk bed slaapt u vannacht?

B E D D E N

Daar droom je van

Bestel de ZandvoortPas en profiteer
ook van de vele voordelen in veel

Zandvoortse bedrijven!

NOTEER DEZE NUMMERS IN UW AGENDA:
5716105               06-1213 6131

Want mocht u onverhoopt een keer de krant niet
ontvangen hebben, dan kunt u vrijdagmiddag na
14.00 uur bellen. De krant wordt binnen 24 uur
nabezorgd.
Of u kunt de krant gratis afhalen bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Gemeente, centrale balie
- Bibliotheek, Prinsesseweg 1
- Bloemenmagazijn W. Bluys,
Winkelcentrum Nieuw Noord
- Redactiekantoor Zandvoortse Courant,Hogeweg 32
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Harry Coerts, nieuwe gemeentesecretaris
Sinds februari 2006 heeft de gemeente Zandvoort een nieuwe
gemeentesecretaris. De opvolger van interim Harry van Gestel,
is de 47-jarige Harry Coerts. Coerts is geboren in Appingedam,
(Groningen) en heeft gewoond in Dongen, (Brabant) Domburg,
(Zeeland) en Veenwoude (Friesland). Nu is hij dan aangespoeld
in Zandvoort.

Maar wat is nu een gemeen-
tesecretaris? Wat doet zo
iemand de hele dag? In zijn
riante kantoor met uitzicht
op het Raadhuisplein, legt
Coerts uit dat je zijn functie
het beste kunt vergelijken met
een algemeen directeur in een
bedrijf.“Ik ben de baas van het
ambtelijke apparaat van de
gemeente Zandvoort. Mijn
functie is tweeledig. Als eerste
ben ik de secretaris van het col-
lege. Ik bereid vergaderingen
van het college voor, zit erbij,
en zorg voor de uitwerking 
van de besluiten. Ook ben ik

eindverantwoordelijk voor de
adviezen die het college krijgt.
Verder verzorg ik samen met
anderen de begroting van de
gemeente.’’ Om dit te bewerk-
stelligen heeft Coerts een keer
per week overleg met alle
afdelingshoofden en eens in
de twee weken een vergade-
ring met het college. Als twee-
de is de gemeentesecretaris
eindverantwoordelijk over de
gehele ambtelijke organisatie.
Daar valt bijvoorbeeld de
plantsoenendienst onder maar
ook de gemeentelijke reiniging
en de publieksdiensten.

Stijn van Griensven gaat
naar IJmond Noord

De Zandvoortse politie-
teamchef Stijn van
Griensven gaat verkas-
sen naar het nieuwe
team dat sinds kort
actief is in Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest:
IJmond Noord. De
benoeming gaat per 
3 april aanstaande in.
Komende zomer zal
Van Griensven in Amerika de
zogenaamde FBI-training gaan
volgen. Tijdens zijn studie 
daar zal hij in zijn team 
tijdelijk vervangen worden
door Wilfred van Mulligen,

zijn voorganger als teamchef
van IJmond Noord. Wie Van
Griensven in Zandvoort zal
gaan opvolgen was bij het ter
perse gaan van deze krant nog
niet bekend.

Een drukke baan dus voor
Coerts die tijdelijk nog in een
appartement in Zandvoort
verblijft. Officieel woont hij nog
in Veenwoude,maar is van plan
om zich met zijn gezin in
Zandvoort te vestigen:“Ik zit nu
nog in de Provinciale Staten van
Friesland, dus kan ik nog niet
verhuizen.’’ Veel heeft Coerts
nog niet van de badplaats kun-
nen zien, maar hij weet wel dat
Zandvoort erg leuk is om in te
wonen.“Het verlangen naar de
zee was groot en een gemeente
met veel toerisme en recreatie
spreekt mij aan. De gemeente
heeft grote plannen om Zand-
voort nog mooier en beter te
maken en daar wil ik graag aan
meewerken. Ook de mensen
waar ik mee werk zijn prettig.
Ze weten van aanpakken.’’

Op de vraag of hij emotioneel
betrokken is bij wat er leeft in
Zandvoort is het antwoord sim-
pel: “Ik bekijk het zakelijk. De
gemeente wil Zandvoort tot
een nog betere en mooiere bad-
plaats maken. Projecten als 
welness en zo, dat spreekt mij
aan.’’ En als ik hem vraag over
de kwestie Middenboulevard
wordt het even stil.“Het gaat er
niet om wat ik wil, maar of het
binnen het budget past”, geeft
hij uiteindelijk als antwoord.

Marianne Rebel exposeert in Den Haag
De Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel is door Siemens Nederland uitgenodigd om met
enige collega’s een bijzondere expositie te houden op het hoofdkantoor te Den Haag vanwege
het 125 jarig bestaan.

Zij heeft daar veel nieuw
opvallend werk voor deze 
bijzondere expositie kunnen
inbrengen. Vele genodigden
waren op de opening op 
2 april j.l., alwaar de expositie
werd geopend door de Haagse
wethouder van Financiën 
en Cultuur mevrouw Else 
van Dijk-Staats. Een deel 
van de opbrengst zal ten
goede komen aan Fonds
Slachtofferhulp. De expositie
zal tot eind april duren.

Rebel zit trouwens niet stil
want haar schilderijen met de
koeien zijn vanaf a.s. zaterdag
ook te bewonderen in een 
speciale HOLY COW expositie
bij galerie George C-ent aan
de Prinsengracht 64 
te Amsterdam.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren van de 

voordelen die deze Pas u biedt!
Achternaam + voorletter(s)
…………………………………………………………………………….………
Woonadres+huisnr.
……………………………………………………………………………………..

Postcode………………………………Telefoon…………………………

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een
gesloten envelop, voeg €7,50 (contant) 
toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant,

Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
ZandvoortseCourant bankrekening nr.
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas
bestelt wordt die,tezamen
met de ‘ZandvoortPas Big
Shopper’ boodschappen-
tas, binnen 5 werkdagen
bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte te-
goedbon voor een Zand-
korrel, kunt u op een door
u gewenst tijdstip gratis
een Zandkorrel (mini-
advertentie) plaatsen.

TEGOEDBON VOOR 1 GRATIS
ZANDKORREL

Za
nd

vo
or

tP
as

 2
00

6

Gemeentesecretaris Harry Coerts

Marianne Rebel bij haar werk

Nog 2 weken
lang Paasactie
in de 
Zandvoortse
Courant

Veel 
puzzel 
plezier!
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Gewoon lekker eten!
Maandag en dinsdag gesloten.

Kerkstraat 14 - Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

N

4

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50
Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50  
Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Haltestraat 34,
2042 LN
Zandvoort
T. 023-5712800

i

5

Op Kinderdagverblijf 

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

is weer de halfjaarlijkse

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken!

ZONDAG 9 APRIL
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
50% tot 70% korting.

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 023-5718720

Z

12

O

13

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers),
rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,
wintersportartikelen, inline-skates en meer!!
-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)
023-5718600 • www.sparke.nl

A1
Koninginnedag 

(29 april) 2006

Op WOENSDAG 
12 APRIL 

kunt u weer een marktkraam huren
voor de ROMMELMARKT !!!!!!

Dit kan in de Krocht vanaf 19.30
uur tot 20.30 uur. 
Prijs per kraam € 20,00.
Let op!! Per persoon kunt u 
maar één kraam huren

GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS
VOOR 29 APRIL A.S.

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Waar vindt
 u ons?

2

N

18

T

20

A

22
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gelegd. De oude filmcabine 
is ontmanteld en is in een han-
dige voorraadkast veranderd.
Het interieur uit de tijd van de
jeugdvereniging ‘Vliegende
Schotel’ is onherkenbaar.
Mooie tafels en stoelen staan
in de zaal en aan de wanden
hangen prachtige winterse
aquarellen, gemaakt door kun-
stenaars uit de kerkgemeente.
De kunst wordt straks om-
gewisseld voor aquarellen in

lentesfeer. De bedoeling van de
kerkvoogdij is, om in het najaar,
de ruimte te gaan verhuren.
Momenteel wordt de zaal
gebruikt voor vergaderingen
en zijn er repetities van het
kerkkoor en het jeugdkoor.
Als experiment is de ruimte
wekelijks verhuurd aan een
mevrouw die Portugese les
geeft. Aankomende zondag-
middag 9 april kunt u in de
pauze van het maandelijkse
concert de metamorfose
bewonderen.

Voor verhuur kunt u contact
opnemen met de heer C. Stam
tel: 023-5718007 of per e-mail
corengreet@casema.nl

School
Robby heeft op de Oranje
Nassau school gezeten en
heeft daarna gekozen voor het
Sterren College Haarlem voor-
heen het Noordzee College
locatie Haarlem. Robby wist op
jonge leeftijd al welke studie-
richting hij ging kiezen. Hij
wilde graag in de horeca wer-
ken en dat heeft hij van geen
vreemden want zijn ouders
hebben een horeca bedrijf in
Zandvoort. Zijn liefste wens is

om kok te worden in zijn eigen
bedrijf. Hij wil met de vakantie
kijken of hij in een restaurant
in Bloemendaal een baantje
kan vinden. Hij zit nu in het 2e
jaar van zijn opleiding en het
bevalt hem prima. Het leukste
vak vindt hij verzorging en dan
bedoelt hij de verzorging van
het voedsel en alles wat daar-
onder valt.

Interesse’s
Vanaf zijn achtste jaar is hij
met een vriend naar de scou-
ting St Willibrordus gegaan om
te kijken of het leuk was. Hij is
er niet meer weggegaan en
vindt het nog steeds geweldig.
Je leert er heel veel en er is een
gezellige sfeer met een leuke
groep jongens. Ook hij is toen
met de scoutinggroep naar
Camp Done in Engeland mee
geweest. Momenteel zit hij bij

de verkenners die nu nog maar
uit zeven jongens bestaan
maar straks wordt de groep
weer groter. Het was een leuke
ervaring om met de musical 
op 26 maart mee te doen. Hij
had met nog een paar andere
een dubbelrol dat betekende
veel tekst en veel uit je hoofd
leren. De hele scouting heeft
een jaar gerepeteerd voor de
musical en de uitvoering is
(vond ik als toeschouwer) een
geweldig spektakel geworden.

Verder golft Robby vanaf de
oprichting op de Open Golf
Zandvoort. Hoewel hij al in 
het bezit is van zijn Golf
Vaardigheids Bewijs (GVB)
heeft hij nog een keer per
week les. Het is een individue-
le sport dus Robby is niet
afhankelijk van iemand anders.
Robby is bij navraag geen 
lezer en muziek heeft ook niet
zo zijn interesse, wel is hij veel
achter de computer te vinden.
Af en toe gaat hij naar strand
maar een echte strand freak 
is hij niet.

Zandvoort
Robby heeft als peuter in
Wieringerwerf gewoond maar
hij vindt Zandvoort veel 
gezelliger. Vooral in de zomer
wanneer er weer muziekfes-
tivals zijn in het dorp. Wel 
mist Robby iets voor zijn leef-

Door Nel Kerkman

“Zwemmen in zee is niet mijn hobby”

De jongere van deze week heeft meegedaan met de musical “een
feest van kleur” van de scoutinggroep St.Willibrordus-Stella Maris.
Voor mij een aanleiding om hem uit te nodigen voor deze rubriek.
Zijn naam is Robby Brouwer en hij wordt op 8 november 15 jaar.
Hij woont samen met zijn ouders, broer Stanley en hond Max in
het centrum van Zandvoort.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Robby Brouwer
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De
Kinderhoek

Tulp en 
hyacint

Op de tafel staat een pot
met een hyacint
ruik eens even….

mmmmm
‘k geloof dat je het lekker

vindt.

Op de tafel staat een pot
met een tulp, wat raar!

Ruik eens even
dat is gek

Die ruikt nergens naar.

Op de tafel staat een pot
nu met een narcis.

Ook een bol en ik geloof.
dat dát de mooiste is !

Narcis, tulp en hyacint.
Jij mag zeggen 
welke bloem

jij de mooiste vindt!

Lienke  .

Metamorfose Protestants
Jeugdhuis

In al die jaren is er met betrek-
king tot de toiletten en keuken
van het ‘jeugdhuis’ achter 
de kerk niets gedaan. Vooral 
de toilettengroep was een
doorn in het oog van 
de kerkvoogdij Protestantse
Gemeente Zandvoort. Immers,
als gastheer van de maande-
lijkse concerten van Stichting
Classic Concerts vond men dat
de tijd rijp was voor een nieu-
we metamorfose. Door giften

en geldopbrengsten van de
bazaars kon men een begin
maken met de plannen. Onder
de bezielende leiding van 
de heren Stam en Stobbelaar,
met hulp van elf enthousiaste
vrijwilligers en ondersteuning
en sponsering van de Zand-
voortse ondernemers, ging
men aan de slag. Het resultaat
is na acht weken keihard wer-
ken verbluffend. De keuken
met afwasmachine is een
plaatje, lekker ruim en over-
zichtelijk, de toiletten zijn 
op seniorenhoogte aangepast
en voorzien van mooie tegels.
Er is een nieuwe centrale 
verwarming aangebracht en
op de vloer is marmoleum

In welk jaar de Hervormde Consistorie is gebouwd, is onbekend.
Maar men vermoedt rond 1940. Wel is bekend dat in septem-
ber 1958 de hal en de keuken van de consistorie achter de kerk
samengetrokken werden tot een zaaltje met plaats voor 
ongeveer 150 personen. Aan de andere zijde werd een vleugel
bijgebouwd die toegang gaf aan hal, keuken, garderobe,
toiletten bergkasten en een filmcabine.

tijdsgroep bijvoorbeeld een
straatvoetbaltoernooi voor 
jongeren. Ik kan hem vertellen
dat er door jongeren daar hard
aangewerkt wordt en dat
zijn wens snel in vervulling
gaat. De WhoZnext team 
( leerlingen van het Wim
Gertenbach College) organi-
seert op 12 april voor de
Zandvoortse jongeren drie
activiteiten waaronder ook
straatvoetbal. Robby heeft
daar wel oren naar en is ge-
ïnteresseerd. Alleen kan ik 
hem nog niet vertellen waar
het plaats vindt, dat komt vast
in de krant te staan. Met
Koninginnedag doet Robby
met de zeepkistenrace mee;
bij het idee glundert hij al. De
zeepkist gaat hij met hulp van
zijn vader in elkaar zetten en
zelfs zijn vader doet mee. We
zullen Robby op deze oranje
dag met spanning volgen.Wie
weet wint hij de race en dan
komt hij nogmaals in de krant.

Mail dan naar 
de redactie:
redactie@

zandoortsecourant.nl 
of bel 023 5732 752

JONG IN ZANDVOORT
Heb je iets te melden over

jongeren in Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje doen 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Cursussen
Word 2
Deze cursus is voor cursisten die de cursus Word en
Windows al hebben gevolgd en zich meer willen ver-
diepen in het programma Word. In deze cursus leert
u gebruik maken van vele handige trucs en toepas-
singen van Word. Na het volgen van deze cursus, heeft
u voldoende kennis om complexe handelingen te ver-
richten en geavanceerde documenten te maken.
Bovendien kunt u de alledaagse handelingen met
Word veel efficiënter verrichten.
Prijs voor 6 lessen x 2 uur: € 125,- 
Handleiding: € 12,50
Start datum 20 april 2006 16.15-18.15

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong
uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij
ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren
graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd 
zouden willen zien.
Daarom hebben wij besloten om zo’n middag 1 maal
per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.
Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale 
middag ‘Mokum in Zandvoort’op vrijdag 21 april 2006
van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op 
locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.
Wat kunt u verwachten:
• Amsterdamse gezelligheid
• Amsterdamse muziek
• Kleine hapjes
• Thema’s rond Amsterdam
• Natuurlijk contact met oud-Amsterdammers.
Voor vervoer kunt u gebruik maken van de Belbus
wanneer u even belt naar Tel. 5717373.
De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag
geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald
u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Tieners & Jongeren Qlub’n
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. Iedere 2
weken is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek
waar je kunt tafelvoetballen, tafeltennissen, film kij-
ken maar ook dansen en luisteren naar jouw muziek.
Dit = de plek waar jullie elkaar kunnen ontmoeten.
Elke vrijdag van 20.00-22.00 uur. De entree is 1 hele
euro. Dus kom eens langs en neem je vrienden mee!!!

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 The Groove Empire 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
18.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10

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

Prime
therapeutic new comedy

Rafi (Uma Thurman), een
37-jarige producente, pro-
beert haar recente schei-
ding te verwerken.Daarbij
heeft ze veel steun aan
haar therapeute Dr. Lisa
Metzger (Meryl Streep).Zij
helpt Rafi om haar angst
voor intimiteit te overwin-
nen en moedigt haar aan
om weer te gaan daten.
Dan ontmoet ze David
(Bryan Greenberg),een 23-
jarige schilder, die net is

afgestudeerd.Hoewel Rafi
zich bewust is van het
leeftijdverschil, valt ze 
als een blok voor deze 
14 jaar jongere man. Als
Dr. Metzger haar over-
tuigt van het feit dat het
leeftijdverschil er niet toe
doet, geeft Rafi de relatie
een kans.In haar therapeu-
tische sessies beschrijft zij
de relationele ontwikke-
lingen tot in het kleinste
detail. Dan komt Dr. Lisa
erachter dat deze jonge-
man niemand minder dan
haar eigen zoon is. Het
grote leeftijdverschil blijkt
niet langer de enige uitda-
ging te zijn, die het kers-
verse stel moet overwin-
nen.Ook hun verschillende
achtergronden en de plot-
selinge bezwaren van Dr.
Metzger zorgen voor de
nodige spanningen.
(Bron:Independent Films) 
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Onder leiding van André
Kaart worden in de Protes-
tantse kerk opmerkelijke
composities van onder meer
G.F.Händel en S.Rachma-
ninov ten gehore gebracht.
Gratis en voor iedereen 

toegankelijk.Op die manier
hoopt de Stichting de 
drempel weg te nemen om
een concert te bezoeken.
Klassieke muziek van hoge
kwaliteit en voor iedereen
bereikbaar. Dat is waar de

Stichting Classic Concerts
Zandvoort naar streeft. Met
zowel grote als kleine con-
certen biedt de Stichting
een brede selectie aan klas-
sieke muziek.

Na afloop zal gecollecteerd
worden voor restauratie
van het beroemde Knip-
scheerorgel uit 1849. Zowel
inwoners als badgasten zijn
van harte welkom.

Klassiek concert in Protestantse kerk
Promoten van klassieke muziek in Zandvoort.De eerste en belang-
rijkste doelstelling van de Stichting Classic Concerts. Aanstaande
zondag 9 april om 15.00 uur wordt de klassieke muziekreeks 
vervolgd met een middagconcert door ‘Die Haerlemsche
Musyckcamer’.

Door Nel Kerkman

In de afgelopen maanden zijn
er in gebouw de Krocht diver-
se muziekthema’s ten gehore
gebracht, zoals onder andere;
Frank Sinatra, Stan Getz, Peggy
Lee en Oscar Peterson. Op 
2 april was de muziek van Nat
King Cole (1919-1965) aan de
beurt. Het trio van Johan
Clement had Martien Oster als
gast uitgenodigd en Gijs
Dijkhuizen (drums) was een
perfecte vervanger voor de
afwezige Frits Landesbergen.
Verder waren twee fantastisch
spelende musici aanwezig met
aan de piano Johan Clement
en Eric Timmermans op de
contrabas. Dat Martien Oster
een gitarist en zanger van zeld-
zame klasse is, was duidelijk te
horen. Voor de aanwezigen
was het genieten van zijn
sublieme gitaarspel in combi-
natie met zang. Martien Oster

trad ondermeer op met Chet
Baker, Toots Thielemans,
Madeline Bell en tourde jaren
geleden met de toen nog
onbekende Diana Krall door
Zwitserland.

De jazzmiddag werd geopend
door het trio Johan Clement
met een stuk van hun nieuw-
ste Cd ‘On request’. Daarna
nam Martien Oster de lead
over en startte met ‘Its only a
paper moon’, gevolgd door de
alom bekende liedjes van Nat
King Cole. Want wie kent niet
Straighten up and fly right,
How deep is the ocean,
Honeysuckle Rose en Sweet
Georgia Brown. Het is altijd
verbazingwekkend om te zien
hoe goed men elkaar muzikaal
aanvoelt. Van te voren wordt
er met de gastspelers het
repertoire doorgenomen, daar-
na wordt er heel kort inge-
speeld en zoals gezegd is het
resultaat altijd prima. Ook nu
weer was in het mooi gespeel-
de en gezongen ‘Moonlight in
Vermont’ het harmonieuze

samenspel te voelen tussen
gitarist en piano. Enkele lied-
jes bleven in de authentieke
Nat King Cole stijl en anderen
kregen door knappe improvi-
satie een geheel eigen stijl,
maar wel altijd met een knip-
oog naar Cole. Als sluitstuk
was de song ‘Smile’ een posi-
tieve bijdrage van een gewel-
dige middag. Met een big smile
bedankte Eric Timmermans
iedereen voor zijn aanwezig-
heid en vertelde het verheu-
gende nieuws dat het volgen-
de seizoen 2006-2007 van Jazz
in Zandvoort in de Krocht door
zal gaan. Dat was voor de vele
fans die de jazzmiddagen
trouw bezoeken een extra
applausje waard. Het slotcon-
cert van seizoen 2005-2006 is
op 7 mei om 14.30 uur en de
bekende drummer John Engels
is dan als gast aanwezig.
Noteer deze datum in uw
agenda en reserveer alvast via
de website (www.jazzinzand-
voort.nl) of per telefoon (023-
5310631), dan bent u verzekerd
van een heerlijke jazzy zondag.

Muziek van Nat King Cole in Zandvoort

Martien Oster, gitarist en
zanger, vertolkte op zondag-
middag 2 april in de Krocht
van Zandvoort, op bijzonde-
re wijze, bekende stukken
van de in 1965 overleden Nat
King Cole. Cole was in de
jaren vijftig een beroemde
popzanger en een fenome-
nale pianist. Ook was hij
baanbrekend omdat hij 
als zwarte een televisie-
programma presenteerde.
De muziek van Nat King
Cole stond deze zondagmid-
dag centraal in het op één
na laatste concert van ‘Jazz
in Zandvoort’ van trio Johan
Clement.

Gedeputeerde Staten is van
mening dat ‘De Bruid van
Haarlem’ volledig voldoet aan
de gestelde criteria voor aard-
kundige monumenten. Aard-
kundige waarden zijn de aard-
kundige kwaliteiten van natuur
en landschap. Onder het begrip
aardkundige waarden vallen
geomorfologische (de vormen
van de aardoppervlakte), geo-
logische, bodemkundige en
geohydrologische (de kring-
loop van het water boven, op
en onder het aardoppervlak)
verschijnselen.

Veel mensen weten nog uit
hun kindertijd dat er helm
werd ingeplant om stuifplek-
ken vast te leggen. Hoe anders
is het nu! Hele duinen en val-
leien, zoals ‘De Bruid van
Haarlem’, in de buurt van
ingang Parnassia, worden kaal
gemaakt en we juichen als het
duin aan de wandel gaat. De
natuurwaarde van stuivend
zand is pas laat bekend gewor-
den. Behalve dat het er spec-
taculair uit ziet, is verstuiving
de motor van het duinecosys-
teem. Kalkrijk zand komt aan

‘Bruid van Haarlem’
aardkundig monument

De provincie Noord Holland heeft ‘De Bruid van Haarlem’, een
stuk duin in het Nationaal Park Zuid Kennemerland, uitgeroe-
pen tot aardkundig monument. Dit houdt in dat dit parabool-
duin een extra bescherming krijgt. Per jaar wordt slechts één
keer een aardkundig monument in onze provincie aangewezen.
De afgelopen jaren is gekozen voor het zogeheten loopduin De
Bleek bij Egmond, de oude strandwal bij Spaarnwoude (met
daarop het historische kerkje als monument), de keileembult
op Wieringen en het Naardermeer. Vorig jaar kwam daar het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer bij.

Gitarist Martin Oster                                                                   Foto: OvM Fotografie

het oppervlak, waar planten en
dieren van profiteren. Er wor-
den nieuwe duintjes gevormd.
Hier kunnen zich eenjarige
bloemen en duinviooltjes ves-
tigen, die weer parelmoervlin-
ders aantrekken.

In de winter van 2002/2003 is
door nv PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-Holland het
paraboolduin ‘De Bruid van
Haarlem’ gereactiveerd. Het
is de tweede grootschalige
reactivatie door het PWN 
in Zuid-Kennemerland. Doel 
van de reactivatie is om te
onderzoeken of dergelijke
grootschalige maatregelen
duurzame verstuiving tot
gevolg hebben, waarmee langs
‘natuurlijke’ weg nieuwe duin-
valleien kunnen uitstuiven.‘De
Bruid van Haarlem’ is een
groot, samengesteld parabool-
duin. De parabool bestaat uit
een lagere, westelijk gelegen
lob, en vlak daar achter een
hogere kop. Op het moment
van vorming was er mogelijk
sprake van een kleinere para-
bool die een grotere parabool
aan het inhalen was.

Wil jij ook 
deze krant
bezorgen?

Voor informatie 
of aanmelden,

Bel 023 - 573 27 52
of mail naar 

info@zandvoortsecourant.nl
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6 april t/m 12 april
Malse Kogelbiefstuk 

3 stuks € 6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Voor alle Zandvoort Pashouders de 
aanbiedingen van deze week

Ook diverse strandpaviljoens zijn aangesloten. Let op de opvallende blauwe stickers in de deelnemende paviljoens.

Super
Matrassen stunt
15 cm dik polyether matras
Met een sterke vrolijk
gekleurde matrashoes 
ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90 x 200 29.50
140 x 200 49.50
160 x 200 59.50

Thuisbezorgen € 12,--

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas
gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey
hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Voor Pashouders in april

Eerste
Meibockbiertje

GRATIS!!!
1 kilo

Rundergehakt 
voor € 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Veilig en verant-
woord bruinen!
Voor Pashouders
5% korting op
zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96, 
2041 JA Zandvoort T: 023-5713807
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dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Op de babyartikelen 
10% korting!

Onze nieuwe collectie Sia is binnen.

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een
nieuwe set kunstnagels in de maand april*

* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

dvoort Pashouders de 
gen van deze week

t op de opvallende blauwe stickers in de deelnemende paviljoens.

Op vertoon van de
ZandvoortPas 

bij het maandmenu à
€ 29,50

1 glas wijn gratis!

Pashouders opgelet:
U ontvangt een korting van € 20,00 

op de aanschaf van een jaarkaart.

Met deze jaarkaart kunt 
u alle evenementen 

bezoeken die in 2006 
op het circuit plaatsvinden. 

In plaats van € 115,00 
betaalt u slechts € 95,00 

www.circuit-zandvoort.nl  

info@circuit-zandvoort.nl 

tel.nr. 023 5740740

Jaarkaart is geldig tijdens alle evenementen in 2006, met uitzondering van A1 Grand Prix.

ZandvoortPas houders 
5% korting in april

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Met de 
Radpannenkoek (€ 6,50)

je eigen cadeautje
draaien!

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Voor ZandvoortPashouders

25% korting op de
gehele rekening!
(max. 4 personen)

Maandag t/m 
vrijdag

(niet geldig 
op feestdagen) 

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingenVoor de ZandvoortPashouders
10% Korting op 
rolgordijnen  +
Gratis meten 
en plaatsen

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Voor de Pashouders: 
Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Donderdag en vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Garnalenkroketjes
Carpaccio

Vissoep

Forel van de grill
Pepersteak

Zalmfilet van de grill

Coupe amaretto
€ 16,75

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 8 april t/m 21 april € 24,50

Vitello Tonato
of

Ceasar Salad
of

Asperge-spinazie salade 
met gepocheerd ei en Roquefortdressing

Harderfilet uit de oven    
met mosterd tomaat en brie

of
Frans scharrelspeenbig   

met Xerez-frambozen jus de veau
of

Risotto   
met groente en croûte

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar 
De Lamstrael

Haltestraat 52

E

1

* PAASMENU

26,50 euro

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22
2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur •dinsdag gesloten

E

6

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden
ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kom gezellig kennismaken 
met ons Restaurant bij een

drankje van de zaak.

3

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

PAASBRUNCH
1e en 2e PAASDAG van 12.00 uur - 15.30 uur

€ 29,50

Amuse

Huisgerookte zalm
met zachte wasabi-crème en gemarineerde

komkommer

Geroosterde rode poon en coquille
met kreeften beurre blanc 

Lamsrug en asperges
met lavendelhoning en mintjus

Italiaanse liefde
zachte karamel en advocaatmousse met

amaretto

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

* * *

* * *

* * *

* * *

N

15

V

16

A

21

N

23
*
* SPAANSE OVENSCHOTEL
* RIBEYE ca. 250 gr. met kruidenboter

* BOSVRUCHTENMOUSSE
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Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 
023 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Door Noa

Bij het woord ‘modeshow’
dacht ik meteen aan de mode-
shows in Parijs en Milaan.
Groots, trendy, magere model-
len en uiteindelijk de ‘glamo-
rous’ ontwerper die aan het
eind van de show een glimp
van zich laat zien en het
applaus van het enthousiaste
publiek in ontvangst neemt.
Oké, ik geef toe dat die gedach-
te wel erg overdreven was. Bij
Modern Art kwam ik in een
klein gezellig winkeltje, waar
de bezoekers stilletjes om zich
heen keken, afwachtend op de
modellen die de de kleding
zouden gaan presenteren.

Met mijn pennetje in aanslag
keek ik om me heen en zag
prachtige, kleurige kleding 
in de winkel hangen. Het
waren niet zomaar kleren,
nee, het waren kunstnijver-
heidskledingstukken!
Beschilderd, geweven, bedrukt
en gebreid. Alle technieken
werden gebruikt om van een

‘saaie’ stof een ware kunst te
maken. Eigenaar Anneke
Bottinga en haar man John
runnen samen met hun 
verkoopteam de winkel. “We
zitten al 51 jaar in Zandvoort.
Mijn moeder begon hier met
het verkopen van stoffen en

kleding.We hebben uitsluitend
spullen die met de hand zijn
gemaakt. Het is exclusief,
origineel, veel kleur en alle
stoffen zijn natuurlijk. Mijn
dochter runt ons andere 
winkeltje in Beverwijk. Daar
verkoopt ze ook kunstnij-

verheidskleding, veel acces-
soires, maar ook glaswerk.
Daar zullen van 4 tot en met
6 april ook modeshows wor-
den gehouden”, aldus Anneke
Bottinga.

De naam zegt het al: Modern
Art heeft een link met kunst.
Dat merkte je ook aan de
bezoekers alias klanten die 
een stoel voor de modeshow
hadden gereserveerd. “De 
kledingstukken zijn net schil-
derijtjes. Het is zo prachtig

gemaakt! Soms is het wel een
beetje aan de dure kant, maar
ik doe wel veel ideeën op hier”,
vertelt een bezoeker in regen-
boogkleding. Zij vervolgt: “Ik
koop hier al meer dan 25 jaar
kleding en nog steeds is alles
steeds anders. En je wordt hier

door de verkoopsters erg goed
geholpen!”. De kleding die
Anneke inkoopt zijn niet voor
de doorsnee mens. “Je moet
een eigen stijl hebben ontwik-
keld en dat krijg je pas met de
jaren mee. We drukken geen
stempel met: ‘dat is de mode’.
Hier koopt men omdat het
mooi is en niet omdat het de
trend is.”

De artistieke spullen haalt
Anneke uit kleine ateliers, maar
ook grote beurzen in binnen-
en buitenland bezoekt zij
menigmaal. De merken die bij
Modern Art verkocht worden
zijn onder andere: UNICA,
SKORPI, FINN FASHION, ESME-
RALDA. En dat liet het verkoop-
team van Modern Art dus,
samen met Anneke en haar
dochter, tijdens de modeshows
van 27 tot en met 31 maart
zien. Echtgenoot John sprak de
bezoekers toe en informeerde
hen over de gedragen kleding.
En na afloop kregen de klanten
de kans om de prachtige kle-
ding te kopen. “In verhouding
komen niet zo veel Zandvoorters.
Waarom dat zo is weet ik
eigenlijk niet. Maar je collega
Nel Kerkman komt hier wel
shoppen!” Dat vind ik ook niet
zo gek: een ware kunstenares
dient ook kunstenaarskleding.

Op 29 maart ging ik, nieuwsgierig en een tikkeltje opgewonden,
rond de klok van half elf ‘s ochtends(!) op weg naar Modern Art,
een kledingwinkel tegenover het Holland Casino. Mij stond een
modeshow van de lente- en zomerkleding 2006 te wachten! 

Modern Art

and Bruin 
zonder

zon

What’s
new

De zonnebank staat nog
steeds op nummer 1 als het
gaat om bruinen. Ga je liever
niet onder de zonnebank, wil
je het op een veilige manier
doen, dan is zelfbruinende
crème DE uitkomst. Van goedkoop tot zeer duur,

van crèmes tot doekjes.
Zelfbruiners heb je in alle soor-
ten en maten. Een paar aanra-
ders uit het assortiment:

• Lóreal Sublime Bronze
Bodyspray €12,49

• Clinique Self-Sun face/body
(factor 15) €22,95

• Payot Autobronzant face & 
body (factor 8) €25,30

• Lancaster face & body 
selftan silk bronze (factor 6)
€26,-

• Dermalogica Protective 
self tan €46,-

• Estee Lauder Sun
Performance towelettes
€29,- per 10 doekjes

Hoe ga je te werk…
Scrub de huid eerst grondig.
Dode huidcellen verdwijnen op
deze manier en je kan nu mooi
egaal bruin worden. Neem de
tijd om jezelf goed in te sme-
ren. Laat geen klodders achter,
smeer alles goed uit om stre-
pen te voorkomen. Knieen,
enkels en ellebogen zijn
gevaarlijke plekjes als je met
een zelfbruiner te werk gaat.
De huid is op die plaatsen vrij
ruw en er wordt daarom meer
creme opge-
nomen. Was
je handen,
desnoods
twee keer,
goed met
zeep als je
klaar bent.De
creme moet
goed drogen
als je klaar
bent. Wacht
zeker een uur
met aankle-
den of naar
bed gaan.

De zomerse warmte komt
steeds dichterbij. Korte broe-
ken, rokjes, korte mou-
wen……kortom, meer bloot.
Je wilt er straks natuurlijk op
en top uitzien in je zomerse
outfit.Waar begint dat mee?
Met een mooie bruine huid
natuurlijk!

what’s
hot!?
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Café Oomstee

Probeer ook
eens het 

borreluur!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

April Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kip Kerrie

(kipblokjes met kerrie saus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON

ZANDKORRELS

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Te koop gevraagd:

KRO
Jenny, tel. 57 17066

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

Rozenobel Antiek vraagt
te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,
porselein, schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

------------- 
Te koop:

1 Herenkostuum.
Zwart, maat 54, in staat

van nieuw, €25,- 
Tel. 5713509

Te Koop:
2 Jaarkaarten Circuit

Park Zandvoort.
Normale prijs €109,-
p.st. Nu: €80,- p.st.

Tel. 5717395
-------------

Garages te huur 
aan de Trompstraat en

Van Galenstraat,
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g.
H.W. Coster,

tel: 0294-412942.

Wilt u graag zingen?
Kom bij Lorodelba en
zing mee met vrolijke

volksmuziek uit de
Balkanlanden. Inl. Els
Jansen, te. 528 3264

-------------
7 April 

zijn Rob en Sonja Vos 
40 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd
namens jullie zonen,
schoondochters en

kleinkinderen! 

Gevraagd:
Lieve oppas.

Per direct voor 1 jongen
van 5 jaar, vanaf novem-
ber voor 2 jongens (dan

4 en 6 jr.). In het bezit
van rijbewijs en auto.

Voor di. en do.
van 15.00 tot 17.30 uur.

Tel. 06-15082206
------------- 
Te koop:

Afwasmachine.
Klein model, 4 couverts,
past in gootsteenkastje.

23-1-06 gekocht.
Ideaal voor 

klein huishouden.
Prijs: €75,00 + 
1 jr. garantie.

Tel. 06-19896628

Gevraagd:
Schoonmaakhulp voor

2x3 uur in de week.
Tel. 06-15082206

-------------
Te koop:

Prachtige kinderstoel 
+ kroon. Wit, zgan,

ook als tafel en stoeltje
te gebruiken.
Tel. 5716658
------------- 

Onderhoudsbedrijf
Rohde.

Voor elke klus, in en om
het huis, groot of klein,

voor particulieren en
bedrijven.

Tel. 023-5403144 of 
06-38782747 

(i.b.v. KvK nummer)
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Poelie is een lieve, maar een beet-
je verlegen kater van een jaar of 10.
Hij houdt van zijn rust en doet alles
op zijn gemakje. Heel veel drukte
vindt hij niet zo een succes. Daarom
zijn kinderen in zijn buurt niet zo een
goed idee. Als hij je kent, is het een
echte knuffel. Lekker bij de baas op
schoot en uitgebreid geaaid worden,
vindt hij geweldig! Poelie vindt het
heerlijk om lekker in de tuin in het
zonnetje te liggen. Het is niet echt
een avonturier maar een klein blok-
je om, daar houdt hij wel van. Hij kan

waarschijnlijk wel met andere kat-
ten overweg, want het is gewoon
een lief rustig mannetje. Ook hon-
den in zijn buurt is geen probleem.
Dan moet de hond wel katten
gewend zijn en er niet de hele tijd
achteraan gaan, want daar houdt hij
niet van. Wie is er op zoek naar een
echte knuffelvriend voor het leven? 

Kom langs in de Keesomstraat 5,
tel: 023-5713888.
Open van maandag tot zaterdag 
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Meer informatie op www.dierentehuiskennmerland.nl

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5 7 3 9
7 5 1

9 2 6 7 4
3 5 1

6 8 9 5
9 1 8
5 9 1 2 8

2 5 6
1 7 4 5

Oplossing sudoku week 13

6 5 8 7 4 1 2 3 9
9 1 3 8 2 6 7 5 4
4 2 7 9 5 3 6 1 8
1 4 6 2 8 9 3 7 5
5 7 9 1 3 4 8 6 2
8 3 2 5 6 7 9 4 1
2 8 4 3 7 5 1 9 6
7 6 1 4 9 8 5 2 3
3 9 5 6 1 2 4 8 7

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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Ook voor de 
Paashaas hebben 
wij een bloemrijk 

assortiment!

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Deze verrassend ruime en sfeervolle een-
gezinswoning met in totaal 7 kamers ligt op 
50 meter van het strand. De woning is recente-
lijk van binnen verbouwd en beschikt nog over 
veel leuke details. De voordeur bevindt zich 
in het midden van de woning met aan de ene 
kant de woonkamer met open haard en aan de 
andere kant de moderne keuken met eetkamer. 
Achtertuin van ca. 20 m2. 1e et.: 3 slaapk.; bad-
kamer met ligbad.; werkkamer; 2e et.: overloop 
3x3; slaapk.; wasruimte. 

Vraagprijs € 267.500,- k.k.

Op A-1 lokatie gelegen horecabedrijfspand met 
dubbele bovenwoning in het centrum en op 
200 m afstand van het strand. Restaurantge-
deelte (ca. 56 zitplaatsen) en terras; barge-
deelte met diverse koelingen; dames- en heren-
toilet; magazijn met koelopstelling; keuken; 
spoelkeuken; achterplaats. Indeling bovenwo-
ning: 1e et.: kamer en suite; toilet; keuken; 
slaapkamer; magazijn; 2e et.: 4 slaapkamers; 
douche; toilet.

Vraagprijs € 985.000,- k.k.

Kerkstraat 17 Paradijsweg 1 Dr Smitstraat 10

Bedrijfspand nabij centrum met een totale
vloeropp. van ± 400 m2 (beg.gr. ± 240 m2, 
1e et. ± 160 m2, excl. 60 m2 dakterras). Tot. 
inhoud ± 1100 m3. Thans in gebruik als sport-
school, tevens geschikt voor o.a. praktijk- of 
kantoorruimte of wonen/werken. Ind. kantoor-
tje; ruimte met bar; multifunctionele ruimte 
(ca. 130 m2); 1e et.: toilet; woonkamer/kan-
toorruimte met vide en terras; 2 toiletten;
2 kleedruimten; ontspanningsruimte met sauna 
en stoombad; terras en balkon.

Vraagprijs € 610.000,- k.k.

Beter een vol paasei dan een lege dop!    

Paashaas- of kuikentaart van

Tummers;

alleen op bestelling!

Wij wensen u een 
vrolijk Pasen.
Denk ook aan uw zakenrelaties!

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort
Tel: 023-5715574

E

10

3 gangen Paas menu
€ 32,50 p.p.

Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Deze week bij aankoop van
1 kilo boerenkaas
van jong tot oud:

een pot 
boerenyoghurt 

cadeau!

W

8

E

2

Met ingang van 1 april
zijn wij weer van 
maandag t/m 
zaterdag geopend!

G

19
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‘In de stad bouwen we zowel
huur- als koopwoningen.’ De
bewoners van de verschillen-
de wijken zijn lid van het voor-
zieningencentrum dat bestaat
uit zwembad, tennisbanen, fit-
ness en dergelijke.De Senioren-
stad heeft een omvang tussen
2.000 en 4.000 huizen en de in-
woners zijn uitsluitend 55Plus.
Zo is het toekomstbeeld dat
de initiatiefgroep Seniorstad
op haar website schetst.

“Geen last van spelende kinde-
ren voor de deur of tweever-
dieners die ‘s ochtends vroeg
de deur uit gaan” spiegelt de
folder wervend voor. “Huizen
en wegen zijn zo ingericht dat
senioren die slecht ter been
zijn geen last van obstakels
hebben”.

Circa vier miljoen senioren wil-
len in een nieuw te bouwen
seniorenstad wonen, blijkt uit
een onderzoek van de Initia-
tiefgroep Seniorenstad. Het
gezelschap van ondermeer
projectontwikkelaars en beleg-
gers droomt van seniorensteden
uitsluitend voor 55Plussers. Op
hun website staat een sfeer-
impressie van een seniorenstad
zoals die zou moeten verrijzen
op de plek van het voormalige
vliegveld Valkenburg. Op de
ontwerptafel bestaat een der-
gelijke woonkern, met 2000
tot 4000 huizen, uit woningen
en een scala aan recreatieve
voorzieningen, afgestemd op
de wensen van de oudere
inwoners. Al jaren worden er
in Amerika dergelijke Senioren-
steden gebouwd. Een haal-
baarheidsonderzoek is onlangs
aangeboden aan burgemeester

Wienen van Katwijk, waar
Valkenburg onder valt. TCN
Property Projects zegt te ver-
wachten dat de bouw over
anderhalf jaar kan starten.
Volgens het advies- en ontwerp-
bureau Inbo is er veel enthou-
siasme voor seniorensteden
omdat gemeenten vaak slecht
zijn ingesteld op ouderen.

Op Internet worden niet mis
te verstane reacties op plan-
nen voor seniorensteden gege-
ven. Hr. Hoge (60) uit Tilburg:
“Ik moet er niet aan denken,
een ouderen stad, een schrik-
beeld!”Wolthers uit Maarssen
spreekt van: “… een idee van
een groep omzetgeile vast-
goedbedrijven die het thema
ouderenzorg nooit serieus heb-
ben genomen…”. M. Bosma-
Vonk, De Meern: “Straks word
ik ook nog verplicht om in zo’n
getto te gaan wonen.”en “Of is
dit slechts de droomwens van
een inmiddels zelf demente-
rende, aan grootheidswaanzin
lijdende projectontwikkelaar?”
Leo Stoter (56) uit Rotterdam:
“Het is toch wereldvreemd om
je te willen opsluiten met
alleen leeftijdsgenoten. Kappen
met die flauwekul”. Enkele voor-
zichtig-positieve reacties zijn er
ook te vinden. Zo zegt Gilbert
Roderiguez uit Antwerpen:

“Fantastische idee. Doen we
gelijk aan mee”. Loes de Wit uit
Rotterdam: “Wat is er tegen
een door ouderen gezamenlijk
opgezet woonproject, in samen-
werking met commerciële orga-
nisaties, en wat de maatschap-
pij verder niks kost?”

De ontwerpers omschrijven
hun concept van de Senioren-
stad ondermeer als “wonen,
werken en recreëren met
leeftijdsgenoten in een combi-
natie van vakantiegevoel en
zinvol leven”. De website www.
seniorenstad.nl beschrijft
het toekomstvisioen in vage
reclamekreten als “…kwali-
teiten, intiem, overzichtelijk,
sfeervol, individuele expressie,
herkenbaarheid, voorzienin-
gen, ruimte, kleinschaligheid
en bos”.Voorts voorzien de ini-
tiatiefnemers aparte wijken
speciaal voor nóg iets ouderen,
het “wonen aan het hof”.
Een dergelijk Hof is exclusief
voor mensen die ‘iets minder
mobiel’ zijn. De woonkwali-
teiten daar worden omschreven
als “collectiviteit, compactheid,
kleinschaligheid, groen, spor-
tiviteit, zingeving, zorgeloos en
verbondenheid”.Volgens de ini-
tiatiefnemers biedt het project
ook “kansen voor innovatie en
economische ontwikkeling”.

19

Zandvoortse Courant •  nummer 14 •  6 april 2006

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Seniorenstad: het ideaal voor de toekomst?

Jeugd wijst ouderen de weg

Een decennium stijf van burgerlijkheid, truttigheid en verzui-
ling. Een saaie tijd van hard werken, sober leven, van een over-
heid met gezag en een onschendbare kerk. Een periode die zowel
heimwee als weerzin oproept. Toch zijn de jaren vijftig voor
menigeen een dierbare herinnering.

Rond die schemer-mooie jaren
vijftig hangt een vage spruit-
jeslucht. Gewoonten ontstaan
zoals maandag wasdag,
woensdag gehaktdag, vrijdag
visdag. En wat te denken 
van de Hollandse traditie als
de jaarlijkse voorjaarsschoon-
maak. Heel voorzichtig groeit
de moderne samenleving. Het
meest komt die omslag naar
voren in de muziek. Sterren 
als Bill Haley en Elvis Presley,
De Selvera’s en Heleentje 
van Kappelle. Overal op straat
klinken succesnummers: ‘En
dan gaan we naar de speeltuin’
en ‘Rock around the Clock’.

Nederland is nog niet beko-
men van de oorlogsschade.
Alles staat in het teken van 
de wederopbouw, van hard
werken en van een sober leven.
Philips vertegenwoordigt de
nieuwe materiële welvaart.
Producten als de hoogtezon,
wasmachine, televisie en
mixer horen bij het moderne
leven. Die luxe is niet voor
iedereen weggelegd: zo kost
de Philips hoogtezon in die tijd
76 gulden, dat zou nu omgere-
kend ruim 220 euro zijn.

De overheid waakt over haar
onderdanen als een goed huis-
vader. In de vele voorlichtings-
films begint de bemoeizucht.
Iedereen wordt op het hart
gedrukt om vooral ondergoed
met pijpjes te dragen: “Dat is
wel zo hygiënisch èn het goed
gaat langer mee”. Die betut-
teling van de overheid die
graag de schoolmeester uit-
hangt: eerst een lepel lever-
traan, dan een suikerklontje 
na. De natuur laat niet met
zich sollen en zweept de

Nederlander op tot bovenmen-
selijke prestaties. De water-
snoodramp van 1953, waarbij
grote delen van het land onder
water komen te staan. Ook 
is er al sprake van immigratie.
Overal ter wereld worden 
schepen gecharterd om de
‘Ambonezen’ zo snel mogelijk
uit het vijandige Indonesië 
te halen.

Op de huishoudbeurs draait
het in de jaren vijftig om ‘novi-
teiten’. Nieuwe apparaten die
nòg sneller, nòg praktischer
werken. Zo is het synthetische
vaatdoekje het wonder van
1951 en zorgen de heuse was-
automaten voor grote ogen.
Met grote bewondering wordt
gekeken naar artikelen die nu
vanzelfsprekend zijn, zoals
oven, koelkast en radio. Een
treffend sfeerbeeld van die
jaren roept Simon Vinkenoog
op: “De wasteil staat op het
aanrecht, de boeken in een
Tomadorek. We zijn van goe-
den wille, we lezen Panorama,
de Katholieke Illustratie, De
Spiegel of De Lach. En als 
de kinderen naar bed zijn,
zet moeder koffie en steekt
vader een rokertje op, het liefst
Miss Blanche, Chief Whip of
North State.”

Herinnert u zich nog de 
brave jaren vijftig?

Ouderen en moderne techniek
staan op gespannen voet
met elkaar. Dankzij leerlingen
van het Vechtdal College 
in Ommen kunnen een aantal
senioren nu vlot gebruik
maken van hun mobiele 
telefoon.

Min of meer als grap stond het
gebruik van een mobieltje in
het cursusaanbod. Er kwamen

zoveel aanmeldingen binnen,
dat er meerdere cursusweken
nodig bleken.

De 50-plussers leerden in vier
lessen de mogelijkheden van
hun mobiele cadeau kennen.
Zo bestond de eerste les uit
bellen en gebeld worden en de
tweede uit het invoeren van
nummers. De derde bijeen-
komst stond in het teken van

het maken van een sms.
Tijdens de laatste les werd het
geleerde nog een keer her-
haald. Bosman is blij dat hij
hierbij de steun kreeg van
twee jonge stagiaires. “Zij 
zijn met mobiele telefoons
opgegroeid en er heel handig
mee”. Onlangs ontvingen de
50Plussers hun certificaat
als bewijs dat ze de cursus
hebben afgerond.
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Golf

Op de zonovergoten banen van de Open Golfclub Zandvoort,
heeft Jeroen de Haan de RABO Bank Trophy gewonnen.
Hij bleef Herman Hofman een neuslengte voor. De cup werd
hem uitgereikt door Peter Peski, manager Private Banking 
van de RABO bank. In zijn speech memoreerde Peski nog eens
de close finish.

Jeroen de Haan wint eerste
RABO Bank Golf Trophy 

Sv Zandvoort presenteert
nieuwe hoofdtrainers

Het gelijke aantal wedstrijd-
punten (Stableford) van De
Haan en Hofman noopte de
jury tot het betrekken van
andere elementen in het bepa-
len van de einduitslag. Het was
uiteindelijk de lagere handicap
van Jeroen de Haan en een
betere score bij het putten en
chippen dat voor de jury de
doorslag gaf. Overigens ging
Peski er zelf met de prijs voor
de “Longest Drive” (de verste
klap) vandoor. Hij kaapte deze
prijs weg voor de neus van de
nog maar 12-jarige (!) Bobby
Logmans. Logmans had zijn
zinnen op deze prijs gezet en
voerde de hele dag het klasse-
ment aan. Toch moest hij lijd-

De adverteerders 
van deze week
Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op 
de hoogte houden van
alles wat in Zandvoort
leeft. De adverteerders
in de krant van deze
week zijn:
(in alfabetische volgorde)

Aan Zee Vakantiehuizen
Administratiekantoor 

K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Corry’s Kaashoek
Danzee
De Lamstrael
De Nieuwe Puur
Del Mar, Café Restaurant
Eetcafé Boulevard

Fong Lie
Greeven Makelaardij o.g.
Harocamo Restaurant, Brasserie
Herenkapsalon Ton Goossens
IJzerhandel Zantvoort
Juwelier Jim Draaijer
Kaashuis Tromp
Kippetrap
La Bonbonnière
La Fleur Nicole
Martijn’s Fietsenhoek

Meijershof,
Restaurant
Monuta
Netexpo Internet
P. van Kleeff
Pluspunt
Rosarito
San Remo (Gelateria)
SKiP St. Kdv 

Pippeloentje-Pluk
Sparke

Stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort
Stichting ZorgContact
Take Five
Toko Bintang
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Venice Beach, Restaurant
Willemse Elektrotechniek
Wok Palace
Zandvoort Optiek

Hockey

De komende jaren gaan ze 
proberen om tot een win-win
situatie te komen waar beide
verenigingen dus hun voordeel
van zullen hebben. Te denken
valt aan het uitwisselen van
trainingsprogramma’s,het flexi-
bel inzetten van trainers en het
mogelijk aanvullen van onder-
bezette teams. Spelers en trai-
ners van beide verenigingen

zullen de gelegenheid krijgen
om over en weer ervaringen op
te doen.

In dit kader heeft ZHC-voorzit-
ter Ton Bavinck met gepaste
trots gemeld, dat ze erin
geslaagd zijn om een absolute
toptrainer aan te trekken in de
persoon van Djurre Roggeveen.
Roggeveen is één van de hoofd-

ZHC in samenwerkingsverband met Rood Wit
De besturen van de hockeyver-
enigingen ZHC en Rood Wit
hebben momenteel intensief
contact, waarbij het doel is om
met elkaar een samenwer-
kingsverband aan te gaan.
Beide clubs gaan de handen
inéén slaan om te kijken hoe
ze elkaar op het gebied van
met name het jeugd-trainings-
beleid kunnen helpen en 
kunnen aanvullen

trainers van Rood Wit en is vanaf
volgend seizoen tien uur per
week inzetbaar voor ZHC. Voor
de Zandvoortse Hockey Club is
dit een enorme stap vooruit.

Hij wordt samen met de jeugd-
commissie van ZHC integraal
verantwoordelijk voor het
uitwerken van het jeugd-
beleidsplan en zal vooral veel
tijd besteden aan het bege-
leiden en trainen van de
Zandvoortse jeugdtrainers.
Roggeveen heeft er erg veel zin
in om in Zandvoort aan de slag
te gaan en de besturen en
jeugdcommissies van beide 
verenigingen verheugen zich in
de voorliggende periode van
nauwere samenwerking.
De verwachting is dat de con-
tracten binnenkort getekend
zullen worden.

zaam toezien hoe uitgerekend
de laatst geslagen bal van het
toernooi net iets verder ging
dan zijn drive.

De strijd was spannend op alle
fronten. De ‘put’wedstrijd werd
ternauwernood gewonnen
door Gert Kloosterboer, die een
gelijk aantal punten had als Ad
Paap. Kloosterboer had echter
meer holes in één keer geput
dan Paap en won zo de prijs. De
‘chip’ wedstrijd was een prooi
voor Gerrit Bruil. Tot groot ver-
driet van Erna Meijer. Ook hier
voerde Meijer vrijwel de gehe-
le dag het chip-klassement aan
om op het laatst door Bruil te
worden geklopt.

Afgelopen dinsdag hebben Pieter Keur en Berry Buytenhek
een contract getekend waardoor zij het komende seizoen als
hoofdtrainer aan SV Zandvoort zijn verbonden. Het gaat om
een één jarige verbintenis.

Pieter Keur zal zich gaan bezig-
houden met de zaterdagselec-
tie en is tevens technisch coör-
dinator van de vereniging. Berry
Buytenhek heeft zijn contract

verlengd als hoofdtrainer van
de zondagselectie en de A-juni-
oren. Binnenkort zal deze krant
een uitgebreid interview met
de beide trainers publiceren.

Autosport

Iedere race in dit merkenkam-
pioenschap bestaat uit een vrije
training,een kwalificatie en drie
races over het weekend.Hoewel
tijdens de baan de eerste trai-
ning nat was, werd die toch
gebruikt om een “een goed
gevoel”te krijgen. De kwalifica-
tie bracht de tweede tijd op.

Direct na de start van de eer-
ste race, pakte Keff de kop van
het veld. Echter weer was daar
het pechduiveltje: hij verloor
in de bochten naar rechts dui-

delijk snelheid en had tevens
last van onderstuur.Toch lukte
het hem om als tweede te
finishen.
De startopstelling voor de 2de
race wordt bepaald aan de
hand van de uitslag van de eer-
ste race waardoor hij weer van
een 2de positie mocht starten.
Deze start was er één om snel
te vergeten. Toch lukte het

Ard Keff succesvol in eerste race
Na het behalen van het kam-
pioenschap in de Volvo 360 cup
in 2005, is Ard Keff overgestapt
naar de BMW E30 klasse. Deze
auto’s hebben rond de 170pk
en zijn achterwiel aangedre-
ven. Op 1 april werd de eerste
wedstrijd voor het kampioen-
schap van 2006 gereden.

hem om zijn 2de positie uit de
eerste race te herhalen op
slechts 0,7 sec. van de winnaar.
In de derde race nam Keff de
leiding om die niet meer af te
staan. Omdat de laatste race
dubbel telt werd Keff tevens
winnaar van het dagklasse-
ment en pakte zodoende in
zijn eerste race de volle buit en
de leiding in het klassement.

(foto Chris Schotanus)Ard Keff aan de leiding
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Voorzitter Ton Bavinck

van links naar rechts: Pieter Keur, SV Zandvoort voorzitter Kees van Dijk en
Berry Buytenhek tijdens het tekenen van de contracten.
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Basketbal

De heren basketballers van The Lions behouden door een 
94-65 overwinning op het Purmerendse Early Bird goede 
vooruitzichten op promotie naar de Rayon 1e klasse. Als het
team van Marvin Martina komende zaterdag de thuiswedstrijd
tegen Schrobbelaars wint is het in ieder geval zeker van een
beslissingswedstrijd tegen BV Lisse.

Het futsal seizoen loopt ten einde. Dat het te merken was, bleek
uit de laatste thuiswedstrijd die Zandvoort Noord speelde tegen
het Bennebroekse BSM 3. Het leek er op dat alles redelijk ont-
spannen was bij Zandvoort Noord. Arthur Paap permitteerde
zich om zich pas vlak voor de wedstrijd pas te melden.

Lions in de race voor promotie

De heren van The Lions begon-
nen matig aan de wedstrijd. De
gasten namen met vaak fraaie
individuele acties in de begin-
fase een voorsprong van vier
punten (1-5).Verder lieten spe-
ler/coach Marvin Martina en
zijn mannen het echter niet
komen. Zowel aanvallend als
verdedigend werd Early Birds
overklast. De 18-7 voorsprong
na de eerste tien minuten gaf
de verhoudingen dan ook goed
weer. In de tweede periode wist
Lions de voorsprong zodanig
uit te breiden, dat bij rust met
een verschil van 18 punten de

Hockey

Bridge

Futsal
Laatste thuiswinst

BSM kwam fris uit de blokken
en dat resulteerde al snel in het
eerste doelpunt voor de
Bennebroekers. Keeper Robin
Luiten miste duidelijk nog de
nodige scherpte. Na de snelle
openingsgoal van BSM, werd
Zandvoort Noord toch gevaar-
lijker. Stobbelaar en Verhoeven
waren een aantal malen dicht-
bij. Toch moest Zandvoort
Noord lang op de gelijkmaker
wachten. Na bijna een kwartier
verschalkte Stobbelaar de kee-
per van BSM en maakte de
stand gelijk. Lang mocht
Zandvoort Noord niet van de
gelijkmaker genieten, want Ben
Salah van BSM bracht zijn
ploeg wederom op voorsprong.

Vlak voor rust wist Stobbelaar
andermaal het Bennebroekse
doel te vinden en stond het na
een helft spelen 2-2. Net als
onlangs in de thuiswedstrijd
tegen Concordia, kwam
Zandvoort Noord door leuk
combinatievoetbal op voor-

Dames
Het damesteam trad opnieuw
aan met de jeugdspeelsters
Anne Willemse en Milou van
Sluisdam. Beide junioren toon-
den aan zich steeds beter thuis
te voelen op het seniorenni-
veau. ZHC zette van meet af
aan Saxenburg onder druk.
Binnen vijf minuten leidde dat
tot een strafcorner die door
aanvoerster Miranda Schilp-

zand werd benut, 1-0. De ZHC-
dames probeerden daarna
alles om de score te vergroten,
maar de Haarlemse verdedi-
ging wist met kunst en vlieg-
werk dat te voorkomen.
In de tweede helft ontspon zich
een gelijk opgaande strijd met
kansen over en weer. Net als in
de eerste helft bleek ook nu het
maken van doelpunten een
groot probleem voor beide

Dubbele winst voor ZHC elftallen

Hoewel op de woensdagavond
de bezetting meer dan gehal-
veerd was door de heersende
griep speelde daarbij ook de
promotie- en degradatiekoorts
een grote rol. Veel koppels
waren genoodzaakt met een
andere partner te spelen,
waardoor de uitslagen zeker
beïnvloed werden.

In de A-lijn wonnen mw.
Molenaar-hr. Vergeest met
58,33%, waardoor de laatste
met zijn vaste partner, de heer
Groenewoud, eerste werd in de
totaalstand. Mw. Molenaar
moest met haar partner, de
heer Brandse jr., genoegen
nemen met de tweede plek. In
de B-lijn waren slechts 8 paren
aanwezig, waarvan het echt-
paar Heldoorn duidelijk het
fitst was en met liefst 72,62%
niet alleen de eerste plaats
opeiste, maar door dit resul-

taat ook promotie naar de A-
lijn wist af te dwingen. Zij wor-
den vergezeld door de dames
Verhage-Visser, de Fost-Meijer
en mw. van Kuik-hr. Blaas. Ook
de C-lijn, normaal goed voor 14
paren, was zwaar onderbezet
met 8 koppels. Toch kon pro-
motie naar de B-lijn gevierd
worden door mw. Emmelot-hr.
van Amsterdam en de dames
Sikkens-van Zanten, v.d. Haak-
Koper en Lanting-Veldhuizen.

De donderdagmiddagafdeling
speelde een week eerder al 
het slot van de 4e competitie.
In de A-lijn was eindelijk 
eens een nieuw paar de onbe-
twiste nummer 1. De dames
Busscher-v.d. Moolen werden
met een zeer constante serie
uitslagen kampioen vóór de
dames Boon-v.d. Meulen. Deze
keer kwamen de heren op het
tweede plan., duidelijk een uit-

Het eerste dames- en herenteam van de Zandvoortsche Hockey
Club behaalden zondag beiden een overwinning op de teams
van Saxenburg. De heren wonnen met 8-0, maar de dames 
hadden meer moeite met hun tegenstandsters en wonnen
‘slechts’ met 1-0.

teams. In de slotfase probeer-
de Saxenburg alsnog een
gelijkspel te forceren, maar
Zandvoort-keepster Marije van
der Meulen toonde echter haar
klasse en hield met een aantal
kanppe reddingen de 1-0 over-
winning voor haar team vast.

Heren
Een met invallers spelend
herenteam had geen enkel
probleem met Saxenburg. In
de eerste helft boden de
Haarlemse mannen nog rede-
lijk tegenstand.Vooral de doel-
man behoedde zijn team voor
een grote achterstand. Het
was zijn verdienste dat de
Zandvoortse voorsprong bij
rust ‘slechts’3-0 was door doel-
punten Jim Gatsonides en Jur
Wiekmeijer (2x).
Na de doelwisseling nam het
veldoverwicht van ZHC toe.
Het duurde echter tot halver-
wege de tweede helft totdat
de Zandvoortse aanval kans
zag dat in doelpunten uit te
drukken. Jim Gatsonides (3x)
en Bernhard Wiekmeijer be-
paalden de eindstand op 8-0.

daging voor de rest van het
seizoen. In de B-lijn was de
voorsprong van het echtpaar
Noijen op de nummers 2, 3 en
4 evident. Het verschil bedroeg
liefst 30%.-40%. Wel promo-
veerden deze paren, te weten
de dames de Roos-Versteege,
Emmelot-Kerkman en het
echtpaar van Leeuwen mee
naar de A-lijn. De C-lijn gaf
spanning te zien, vooral voor
de dames Gramberg-Teuwen
en Eykelboom-Kuijpers. Met
een zeer gering verschil, 22%,
werd het eerste paar kampi-
oen. Mede promovendi zijn de
dames Pieters-Huesken en de
eenzame heer Veldhuizen.
Tenslotte was er ook vreugde
in de D-lijn, waar de paren Kok-
Philippo, Beijer-Drees. Sluijter-
de Wit en Boswijk-v.d. Graaf
een lijntje hoger gaan spelen
in de laatste competitie voor
de zomervakantie.

Bridgeuitslagen voorlaatste competitie ZBC
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sprong via Smits. Sidar maak-
te vlak na het doelpunt van
Smits er 4-2 van en op dat
moment begon BSM achter de
feiten aan te lopen. Zandvoort
Noord had voortdurend het
betere van het spel. BSM kwam
via Lazaar nog even terug tot
4-3, maar omdat keeper Robin
Luiten een paar maal ook in de
aanval was te vinden en daar-
bij nog gevaarlijk was ook, werd
BSM wat voorzichtiger.

Daarna was er een incident
waarbij Sidar voor twee minu-
ten naar de kant moest. De
straf was indirect de aanleiding
die de Bennebroekers de das
om deed, want bij een aanval
die via Paap en Smits werd
opgezet was net de straf van
Sidar voorbij. De speler werd
door coach Snijders direct de
zaal ingestuurd om de frustra-
tie van de straf direct om te zet-
ten in een goal. Daardoor
bepaalde Zandvoort Noord de
eindstand op 5-3.

overwinning vrijwel zeker was.

Show
Het tweede gedeelte van de
wedstrijd was geheel voor
Lions, dat met vaak fraai
samenspel kans zag de tegen-
stander volledig uit het spel te
halen. Lions vormde in tegen-
stelling tot Early Bird een hecht
blok. Nadat de derde periode
was afgesloten met een 66-40
stand, werd in de laatste tien
minuten nog eens flink uitge-
haald zodat het einde kwam
met een dik verdiende 94-65
winst voor Lions.

Miranda Schilpzand geconcentreerd
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 14 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
28 maart en de verdere in week 13 door het college
genomen besluiten zijn 4 april vastgesteld. De beslui-
tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de 
website.

Open dag gemeente Zandvoort
Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor?
Wat doet de gemeente met uw klacht?
Is het zinvol om te melden dat stoeptegels niet
goed liggen? 

Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag
zien hoe zij werkt. Kom naar de wervelende Open dag
en maak kennis met uw gemeente en ontdek wat zij
voor u doet. De Open dag is op zaterdag 22 april van
11.00 - 15.00 uur en wordt gehouden in de centrale hal
van het raadhuis.

We leiden u graag langs de verschillende informatie-
kraampjes. U kunt ook een kijkje nemen in de raadzaal
waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke
afspraken maken voor Zandvoort. Kinderen kunt u met
een gerust hart meenemen. Speciaal voor hen is er 
een tekenwedstrijd met een kleine attentie voor alle
deelnemers én een prijs voor de mooiste tekening.
Toezicht is geregeld.

Iedere bezoeker van de Open dag krijgt een gratis 
toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum en 
elk uur wordt een kist wijn verloot. En voor de eerste
100 bezoekers is er een gratis haring. Haringen heb-
ben alles te maken met het Zandvoortse wapenschild.
Ook dat lichten we graag toe.

Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans
De burgemeester heeft op 28 maart 2006 het
“Evenementenbeleid 2006, een gezonde balans” vast-
gesteld. Deze beleidsnota treedt in werking op de dag
na deze publicatie en ligt gedurende vier weken ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat
tevens op de website.

Wijziging Kinderopvangregister
Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.
Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente 
toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf 
dezelfde datum moet elke gemeente over een kinder-
opvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een
bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het
rijk als een kindercentrum is opgenomen in het
kinderopvangregister. Per 13 februari jl. heeft een 
wijziging plaatsgevonden in het Kinderopvangregister.
Vanaf deze datum zijn de volgende kinderopvang-
instellingen opgenomen in het Kinderopvangregister 
Gemeente Zandvoort:

Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk
Inschrijfnummer KvK: 41224309

Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101,
2042 PZ Zandvoort

Tel.nr.: 023 - 57 13 665
Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Vestiging 1 
Kinderdagverblijf Pippeloentje 
Burgemeester Nawijnlaan 101
2042 PZ Zandvoort
Tel.nr.: 023 - 57 13 665 
In exploitatie sinds 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang 
(4-12 jarigen): 0

Vestiging 2
Kinderdagverblijf Pluk
Burgemeester Nawijnlaan 36
2042 PM Zandvoort
Tel.nr.: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 23
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang 
(4-12 jarigen): 0

V.o.f. Kinderdagverblijf Ducky Duck
Inschrijfnummer KvK: 34086265
Adres: Prinsesseweg 36, 2042 NH Zandvoort
Tel.nr.: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang 
(4-12 jarigen): 0
Website: www.duckyduck.nl

Stichting NSO De Boomhut (Stichting Pluspunt
Zandvoort)
Inschrijfnummer KvK: 34239374
Adres: Flemingstraat 180, 2041 VP Zandvoort
Tel.nr. stichting: 023 - 57 17 113
Tel.nr. vestiging: 023 - 57 14 000
In exploitatie sinds 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang 
(4-12 jarigen): 30
Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan “Jaarrondpaviljoens”
(artikel 23 WRO)
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht met ingang van 7 april 2006 
gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan "Jaarrondpaviljoens".

Het ontwerpbestemmingsplan biedt de mogelijkheid
om op vier aangewezen locaties, te weten de strand-
percelen 1B, 5, 9 en 23 op het strand van Zandvoort,

jaarrondpaviljoens met bijbehorende erven en voor-
zieningen te realiseren en als zodanig te gebruiken tot
1 februari 2007. Aan de locaties zal de bestemming
“Strand” en als subbestemming “jaarrondpaviljoen”
worden toegend. De subbestemming is een voor-
lopige bestemming en heeft een werkingsduur tot
1 februari 2007. Na beëindiging van de werkingsduur
wordt de bestemming automatisch omgezet in 
de definitieve subbestemming “seizoensgebonden
paviljoen”. Een seizoensgebonden paviljoens is slechts
in het zomerseizoen toegestaan.

Een jaarrondpaviljoen is een strandpaviljoen in niet-
permanente bebouwing (demontabel en verplaats-
baar binnen een week) en daarbijbehorende erven en
voorzieningen zoals terrassen, waar als hoofdfunctie
bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik
ter plaatse worden verstrekt en die het gehele jaar
door op het strand mag staan en als zodanig gebruikt
mag worden met dien verstande dat ondergeschikt
medegebruik ten behoeve van kleine seminars/ 
trainingen, kleinschalige tentoonstellingen of als
trouwlocatie is toegestaan.

Het ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van de
stedenbouwkundige randvoorwaarden die door de
gemeenteraad van Zandvoort in 2001 zijn vastgesteld
alsmede van de voorwaarden uit het in 2001 door het
Rijk, de provincie Noord-Holland, het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, de gemeente Zandvoort en de
Zandvoortse vereniging voor Strandpachters gesloten
"Overeenkomst tot regeling van het in het kader 
van de pilot Zandvoort tijdelijk toestaan van jaarrond
paviljoens op een gedeelte van het strand van de
gemeente Zandvoort" (het convenant). Naast de
bebouwingsvoorschriften voor de jaarrondpaviljoens
is tevens een regeling voor bijgebouwen opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een
plankaart, toelichting en voorschriften ligt gedurende
de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in
het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort. Gedurende
de termijn van de tervisielegging kan een ieder schrif-
telijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar
maken. Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar
gemaakt te worden bij de gemeenteraad (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen
telefonisch (023-5740100) een afspraak met mw.
E. Fennema, afdeling Ontwikkeling en Beheer, worden
gemaakt.

Goedkeuring bestemmingsplan “Nieuw Noord”
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit
van 21 maart 2006 (verzonden 23 maart 2006) heb-
ben goedgekeurd het besluit van de gemeenteraad
d.d. 18 oktober 2005 tot vaststelling van het bestem-
mingsplan “Nieuw Noord”.
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Het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland met bijbehorende stukken ligt gedurende de
openingstijden met ingang van 7 april 2006 gedurende
zes weken ter visie bij de centrale balie in het raadhuis
aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kan tegen
het besluit tot goedkeuring beroep worden ingesteld
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (postbus 20019 2500 EA 's Gravenhage ).

Beroep kan worden ingesteld door de degene, die zich
tijdig op grond van artikel 27 lid 1 of lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) tot Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland heeft gewend. Dit recht
komt ook toe aan een belanghebbende, die aantoont,
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich 
overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot
Gedeputeerde Staten te wenden.

Ingevolge de bepalingen van de WRO treedt het besluit
van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring in werking
met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt.

Degenen, die bevoegd zijn beroep in te stellen kunnen
naast het indienen van het beroepschrift tevens een
verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voor-
zitter van de afdeling Rechtspraak, waardoor het besluit
niet in werking treedt, voordat op dat verzoek is beslist.
Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor
een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 125a, bouwen ondergrondse 

garage, ingekomen 28 maart 2006, 2006-052Rv.
- Van Speijkstraat 18, plaatsen drie zonnepanelen,

ingekomen 30 maart 2006, 2006-053Rv.
Bentveld:
- Teunisbloemlaan 18, vergroten woning, ingekomen

27 maart 2006, 2006-050Rv 1e fase.
- Westerduinweg 4, plaatsen blokhut, ingekomen 

27 maart 2006, 2006-051Lv.
De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen 
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk 

gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Noorderstraat 32, 1 populier, aanvraag ingekomen

27 maart 2006, boom geeft overlast, wel herplant-
plicht.

- Parnassialaan 11, 1 plataan en 1 esdoorn, aanvraag
ingekomen 27 maart 2006, dunning van het bomen-
bestand, wel herplantplicht.

- Taxuslaan 8, 2 eikenbomen, aanvraag ingekomen 
22 maart 2006, bomen leveren gevaar op in verband
met dood hout, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Oranjestraat 12, plaatsen tijdelijk reclamebord,

verzonden 29 maart 2006, 2006-024Lv.
- Kostverlorenstraat 108, plaatsen van een veranda

(achter), verzonden 30 maart 2006, 2006-027Lv.
Bentveld:
- Duindoornlaan 35, uitbreiden garage en bijkeuken,

verzonden 28 maart 2006, 2006-025Lv.

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 bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend 
- Bentveldweg 7, 1 eikenboom en 1 esdoorn, verleend

6 april 2006.
- Dr. C.A. Gerkestraat 107, 1 dennenboom, verleend 

6 april 2006.
- Koninginneweg 28, 1 populier, verleend 6 april 2006.
- Zandvoortselaan 24, 2 dennenbomen, verleend 

6 april 2006.
Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur
571 61 05 of 06 121 361 31
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

HAARLEM
 • PRINSESSEKADE 23 TE HAARLEM 

ZANDVOORT
 • DE GENESTETSTRAAT 15
 • POTGIETERSTRAAT 38
 • BRUGSTRAAT 8
 • DR. J.G. MEZGERSTRAAT 68
 • KOSTVERLORENSTRAAT 5
 • PRINSESSEWEG 28
 • MARISSTRAAT 4
 • ZANDVOORTSELAAN 5
 • KOSTVERLORENSTRAAT 91
 • BOULEVARD P. LOOT 77

VEEL DANK VOOR ALLE SPORTIEVE EN POSITIEVE REACTIES OP HET 
“OPEN HUIS “VAN 1 APRIL J.L.

WIJ HOPEN DAT DE KOFFIE MET GEBAK EN HET FLESJE WIJN
HET “LEED” ENIGSZINS HEBBEN KUNNEN VERZACHTEN.

GRAAG NODIGEN WIJ U ALLEN UIT VOOR DE ECHTE “OPENHUIZEN DAG“ ZATERDAG A.S.

€ 449.000,-

€ 219.000,-
€ 229.000,-
€ 249.000,-
€ 349.000,-
€ 349.000,-
€ 356.000,-
€ 429.000,-
€ 549.000,-
€ 749.000,-
€ 895.000,-

ZANDVOORT
 • DE RUYTERSTRAAT 94
 • DE RUYTERSTRAAT 68
 • DE FAVAUGEPLEIN 39/1
 • DR. J.G. MEZGERSTRAAT 117
 • DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101
 • WITTEVELD 20
 • LOUIS DAVIDSSTRAAT 11 BOV
 • TROMPSTRAAT 3/5
 • TROMPSTRAAT 19/8
 • HOGEWEG 28/5
 • STATIONSPLEIN 15/8
 • VAN SPEIJKSTRAAT 2/187
 • NASSAUPLEIN 9-B

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Openhuizen dag Zaterdag 8 april van 11:00 tot 13:00 uur

DE DEELNEMENDE PANDEN ZIJN:

€ 179.000,-
€ 185.000,-
€ 227.000,-
€ 239.000,-
€ 245.000,-
€ 259.000,-
€ 259.000,-
€ 269.000,-
€ 279.000,-
€ 298.000,-
€ 339.000,-
€ 399.000,-
€ 425.000,-

Openhuizen dag

?N?

OPENHUIZEN DAG - ZATERDAG 8 APRIL

kijk voor het actuele aanbod, foto’s en meer informatie op onze website www.cvl.nu

WOONHUIZEN APPARTEMENTEN

CVL_Adv_ZC0614v2.indd   1 04-04-2006   14:19:59
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Actueel
P3 Misdaadcijfers

Algemeen
P7 missiewerk in Oeganda

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

'Knap hoor, een draai van 
180 graden, dat zie je normaal 

alleen op de slipschool'

Toonen toch nog 
wethouder

1

Polen
Volgens de Raadsopdracht kan
de ontwikkeling van de polen
Palacegebied en Badhuisplein
alvast worden voortgezet, met
dien verstande dat een over-
maat aan bebouwing ter
plaatse dient te worden ver-
meden. Het Watertorenplein is
geen echte pool van het
Middenboulevardgebied en
dient van het Midden-
boulevardproject te worden
losgekoppeld. Ook moeten
B&W de juridische, financiële
en andere consequenties van
de heroverweging, die leidt tot
definitieve afwijking van eer-
dere besluitvorming, tijdig aan
de raad voorlegggen, waarna
op basis van alle relevante fei-
ten en een gedegen afweging

De haalbaarheidsstudie Mid-
denboulevard, de financiële
onderbouwing van het project
en de realiteitswaarde van de
verwachting inzake toeken-
ning van subsidies, worden op
een nog nader door de raad te
bepalen wijze aan een kritisch
onderzoek onderworpen. Het
zijn de belangrijkste conclusies
inzake de Middenboulevard in
de Raadsopdracht die van-
avond door de gemeenteraard
wordt behandeld.

Sloop 
Voorgesteld wordt verder dat
gedwongen sloop via onteige-
ning komt te vervallen met
uitzondering van de situatie

NIEUW COMPLETE 
ZONNEBRILLEN 

COLLECTIE
MARLIES DEKKERS

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

Voor uw paasbrunch 
hebben wij een compleet

assortiment!!!!!
• Paasbroden met 100% 

amandelspijs
• Paas broodhaantjes
• Proefstolletjes
• Duivekater (zacht brood 

met vruchtensmaak)
• Groot assortiment paas 

chocolade
• Groot assortiment 

zachte broodjes
• Groot assortiment 

afbak broodjes

Tevens is het mogelijk
om uw paasbestelling

door te geven!!!!!

De hele dag door warm,
vers brood!!!

Vanaf donderdag 13 april
starten wij met:

Verse koffie
Verse jus d'orange en

Belegde verse broodjes.

Tegen inlevering van
deze advertentie:

Koffie naar keuze voor: 
€ 1,--!!!

Beide Paasdagen
geopend.

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Zandvoort Optiek

In Memoriam
P11 Gerard Reve

Sport
P23 Nationale Sportweek

waarin 75% van de eigenaren/
zakelijk gerechtigden daarmee
instemt. Verder wordt er van
uitgegaan dat in het nieuwe
bestemmingsplan de in het
gebied aanwezige woningen
niet worden weg bestemd. In
de globale bestemming wordt
een zodanige ontwikkeling
aangegeven, die kansen biedt
te komen tot kwalitatieve ver-
beteringen. Voorts moet vol-
gens opdracht bezien worden
op welke wijze de periode van
planrealisering, die nu nog
geschat wordt op 14 jaar, niet
kan worden bekort. Ook moet
het college zo snel mogelijk
komen met een voorstel ten
behoeve van bewoners die in
een situatie verkeren die een
urgente oplossing vereist.

De Middenboulevard Foto: Gemeente Zandvoort

Ontdek wat de gemeente voor 
u doet. Het kan zaterdag 22 april
tijdens de Open dag.

In de gemeentelijke 
advertentie leest u 
er meer over.

Het raadsbesluit van 31 januari 2006
tot het ingaan van de tweede fase
van het project Middenboulevard
wordt herroepen, teneinde het
raadsbesluit van 9 juni 2005 (waar-
in onder meer het Ruimtelijk
Functioneel Plan is vastgesteld) in
heroverweging te kunnen nemen.
Het Ruimtelijk Functioneel Plan
wordt heroverwogen zodat het niet
wordt uitgevoerd, in afwachting van
nadere besluitvorming.

Coalitie gebaseerd op Uitgangspunten
Middenboulevard 2002

van belangen kan worden
gemaakt. Tot slot moet B&W
gaan overleggen met Vesteda.

Modus
De Nota van Uitgangspunten
Middenboulevard 2002 is de
modus waarop VVD, OPZ en
PvdA hebben gevonden om te
komen tot de vorming van een
college van B&W. Dat blijkt uit
de verslaglegging die informa-
teur en voormalig VVD-wet-
houder Frits van Caspel afge-
lopen weekend voorlegde aan
de drie partijen. Tijdens de
extra raadsvergadering van
vanavond krijgen raad en de
drie te benoemen wethouders:
Tates (VVD), Bierman (OPZ) en
Toonen (PvdA) een 'Raadsop-
dracht' voorgelegd waaruit het
Collegeprogramma 2006-2010
zal worden gedistilleerd.

School
Naast een aantal stellingen op
diverse terreinen van het
gemeentelijke beleid, speelt de
Middenboulevard daarbij een
hoofdrol. Ook ten aanzien van
het Louis Davids Carré is een
opvallende 'move' te constate-
ren met betrekking tot de clus-
terschool. Het college moet
onderzoeken of het mogelijk is
de school te bouwen op het ter-
rein van de Oranje Nassauschool.
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Burgerlijke standFamilieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den 
Brand-Kinderdijk
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Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
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zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:
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Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
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IR Design Zandvoort

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
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tussen 14.00 - 18.00 uur 
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toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

DONDERDAG 13 april (Witte Donderdag)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
Protestantse gem. Aerdenhout,
In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de
diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede
Pinksterkerk, Camplaan Heemstede 
19.30 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

VRIJDAG 14 APRIL (Goede Vrijdag)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
19.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
19.30 uur ds. B. Stobbelaar uit Driehuis
Protestantse gem. Aerdenhout,
In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de
diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede
Pinksterkerk, Camplaan Heemstede 
19.30 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
19.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
15.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZATERDAG 15 APRIL (Stille zaterdag)
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
22.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
20.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet.
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur mw. Ds. P. Renes

ZONDAG 16 APRIL (1e Paasdag)  
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. C. v.d. Vate uit Gorinchem
Protestantse gem. Aerdenhout,
In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de
diensten in april en mei verplaatst naar Heemstede
Pinksterkerk, Camplaan Heemstede 
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. van Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur  pastor D. Duijves

2

1 april 2006 - 7 april 2006
Geboren:
Osazee Oshokenya, dochter van: Idemudia, Rabiatu
en: Idemudia, Eddison Osa.
Sem Gabriel, zoon van: ten Pierik, Marlous Elizabeth.
Norah Carmen Christina, dochter van: Landman,
Michael en: Overpelt, Elisa Jannita.
Max Menno Cornelis, zoon van: Enthoven, Menno
en: Dekker, Brigitta Marianne.

Ondertrouwd:
Hart, James Frank en: Wisse, Nicole Catherine
Jacqueline.
Guillaumond, Olivier Guillaume en: de Vries, Marije
Karoliene.
van der Veen, Dion en: van Greunsven, Audrey
Adriana Arnoldina.

Gehuwd:
Witte, Robertus Johannes en: van Santen, Annie
Augustine.
de Lang, Quirijn Herbert Paul en: Smit, Sonja
Theodora Petronella.
Gorwill, James Stuart en: Lissenberg, Sandra.

Overleden:
Berends geb. Thate, Anna, oud 99 jaar.
Copeland, Arthur John, oud 68 jaar.

Gevraagd handig 
vriendelijk meisje (± 18 jaar)

voor de bediening.
Nederlands sprekend. Kennis van de Engelse 

en Duitse taal gewenst.

Kerkstraat 14 - Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

Een vertrouwd beeld 
van een lachende Peter

blijft als een mooie herinnering 
op ons netvlies hangen.

Wij wensen Evelien
familie en al z'n vrienden 

heel veel sterkte 
met het verwerken van 

dit enorme verlies.

Ronald en Oscar Vos
Strandpaviljoen Skyline
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3

Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

was het doodstil in het poli-
tieke kippenhok. Na lang
wachten kraaiden de twee
haantjes trots dat er een rood
haantje uit het scharrelei 
was gekropen. Voorafgaand
hadden de haantjes een
paashaas ingehuurd om de
gekleurde eieren én het
gouden ei te verstoppen. En
zo kwam het dat ik onlangs
de paashaas met zijn mand-
je in het centrum ontmoet-
te. In zijn hand had hij een
boodschappenlijst waarop
stond hoe hij alle eieren
moest verbergen. Ik vroeg
hem waarom hij het gouden
ei niet op de Midden Boule-
vard verstopte.Want al vanaf
1980 is men er naar op zoek.
“De Midden Boulevard?”
mompelde de paashaas,“dat
is écht de saaiste Boulevard
van heel West Europa.
Trouwens, slopen die han-
del!” Hij huppelde weer ver-
der.“Twee groene eieren hier,
daar het tomaatrode ei, bij 
de boom het biologische ei
en iets verderop het gouden
ei. Klaar is haas.”

Van de week kwam ik de
paashaas weer tegen. Hij was
goed gehumeurd en zong
een vrolijk deuntje; “Mijn
naam is haas, ik weet van
niks. Is hier wat gebeurd dan,
daar weet ik niks van? Ik
moest heel even, in het
Raadhuis wezen. Mijn naam
is haas en ik weet nergens
van”. Toen ik goed naar 
de paashaas keek zag ik
opeens dat Frits van Caspel
het haasje was. “En Frits”,
vroeg ik belangstellend “is 
je gouden ei gevonden? 
Komt er nu eindelijk een 
lentebriesje in Zandvoort in
plaats van een frisse wind?”
“Beste Nel”, zei de paashaas
geheimzinnig,“drie hanen in
één hok geeft veel gekakel en
weinig eieren.”Met een grote
sprong was de haas ver-
dwenen. In de verte hoorde
ik hem nog zingen.
“Mijn naam is haas en ik
weet nergens van!”

Nel kerkman

Zandvoortse Courant •  nummer 15 •  13 april 2006

Zandvoort in 2005 weer 
een stukje veiliger

Er is een duidelijke daling te
constateren bij het aantal bero-
vingen en overvallen. Daaren-
tegen zijn de cijfers van het
aantal bedreigingen en mis-
handelingen licht gestegen. In
Zandvoort bleek verder de
nieuwe aanpak van de hinder
van 'stappende' jeugd zeer suc-
cesvol en dit project zal dan ook
worden voortgezet. De politie
is ervan overtuigd dat zij deze
resultaten niet had kunnen
bereiken zonder de actieve bij-
drage van de burgers. De aan-
giftebereidheid is gestegen en
daardoor komen er zaken naar
voren die de politie kan aanpak-
ken.Voor het vijfde jaar op rij is
het totaal aantal opgenomen
aangiftes toch gedaald. In 2005
deden 3.566 mensen in de regio
Kennemerland zuid aangifte.

Flinke dalingen
Een zaak waar de politie zeer
alert op is, is het huiselijk
geweld. Ook hier deed zich een
daling voor. In 2004 waren er
nog 76 aangiftes tegen 53 in
2005. Daarbij werden in 2004
47 verdachten aangehouden
en in 2005 nog 'maar' 34. De

Zandvoort is vorig jaar weer
een stukje veiliger geworden
ten opzichte van 2004.
Vooral de veiligheid rondom
de woningen is toegenomen.
Dat maakte waarnemend
corpschef, hoofdinspecteur
mevrouw Hans Brinkman,
maandagmiddag bekend bij
de presentatie over de mis-
daadcijfers in Kennemerland
Zuid.

inbraak in auto's daalde dras-
tisch:van 580 keer in Zandvoort
in 2004 naar 472 keer. Ook het
aantal keren dat er auto's
gestolen werden kent een
daling: in 2004 waren dat er
68, vorig jaar 'slechts' 32, meer
dan een halvering derhalve.

Lichte stijgingen
Het aantal gemelde vernielin-
gen in onze woonplaats steeg,
van 252 naar 259. Vooral dron-
ken jongelui zorgden hiervoor.
Ook het aantal bedreigingen
of gevallen van mishandeling
steeg in Zandvoort: 132 keer in
2004 tegen 137 keer in 2005.
Toch konden de analisten een
daling constateren in de cate-
gorie 'Jeugdoverlast'. Deze
daalde met een derde naar 69
gevallen in 2005.

In 2005 is weer een onderzoek
gedaan naar de behandeling
van de klachten van burgers. De
politie Kennemerland Zuid
kreeg gemiddeld een 7,5 en is
daar uiterst tevreden over. Het
geeft aan dat het met de klant-
vriendelijkheid van de politie in
Zandvoort wel 'snor' zit!

Schoolvoetbaltoernooi prooi
voor Oranje Nassauschool

scheidsrechter stopt na dertig jaar

Het eerste lustrum van het
EMM schoolvoetbaltoernooi
werd onder wisselende weers-
omstandigheden afgewerkt.Op
de maandag was het nog rede-
lijk met een lekker zonnetje
maar wel een koude noordwes-
ten wind.Dinsdag werd het een
stuk onvriendelijker. Harde,
koude wind en tegen het einde
van het toernooi zelfs regen.Het
kon de spelertjes niet deren:
gevoetbald moest er worden en
dat werd dan ook gedaan.

Al snel werd duidelijk dat er bij
de jongens maar één school dit
jaar aanspraak kon maken op
de titel. De ONS stak met kop
en schouders boven de rest uit
en won dan ook alle wedstrij-
den met gemak. 22 Keer kon-
den zij het net vinden en
slechts 4 keer kon er geen doel-
punt voorkomen worden. Bij de
meisjes was het een stuk span-
nender. De Beatrixschool won
drie van de vijf wedstrijden en
speelde er twee gelijk. Zij maak-
ten tien doelpunten, twee keer
werd er tegen gescoord. De
meisjes van de ONS wonnen er
ook drie maar speelden er één
gelijk en verloren er ook één.

Toen aan het einde van de dag
de punten geteld werden, was
het de ONS die duidelijk met

Het deze week gespeelde vijfde EMM schoolvoetbaltoernooi
is een prooi geworden voor de Oranje Nassauschool (ONS).
De jongens eindigden op de eerste plaats en de meisjes op
de tweede, waardoor de felbegeerde wisselbeker voor één
jaar in de prijzenkast van ONS zal pronken.

kop en schouders boven de rest
uitstak. Met een totaal van 
25 punten, elf meer dan num-
mer twee de Beatrixschool,
mochten de beide teamcap-
tains uit handen van een
medewerkster van de EMM de
fraaie wisselbeker in ontvangst
nemen.De sportiviteitsprijs,
beschikbaar gesteld door 
de Zandvoortse Sportraad,
ging zowel bij de jongens 
als bij de meisjes naar de
Duinroosschool.

Het eerste lustrumtoernooi
was tevens het einde van een
periode van dertig jaar dat
scheidsrechter Nico Luykx zich
beschikbaar heeft gesteld. Ieder
jaar opnieuw kon de organisa-
tie een beroep doen op de
aimabele leidsman. Luykx: “Ik
heb het altijd met veel plezier
gedaan. In totaal heb ik 196
wedstrijden tijdens het tradi-
tionele schoolvoetbaltoernooi
geleid.Toch wel een behoorlijk
aantal, nietwaar?” Symbolisch
schonk hij zijn scheidsrechters-
fluit, die hij veertig jaar geleden
in Engeland had gekocht, aan
de jongste scheidsrechter 
van het toernooi: Melvin
Koelemeijer. Hij mocht uit han-
den van toernooileider Henk
Koning een geschenk in ont-
vangst nemen.

Foto: OvM Fotografie

Waarnemend korpschef Brinkman

Nico Luykx draagt zijn fluit over aan zijn jongste collega
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3 gangen Paas menu
€ 32,50 p.p.

Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497

A

4

Gewoon lekker eten!
E

7

Maandag 2e Paasdag ook geopend
dinsdag gesloten.
Kerkstraat 14 - Zandvoort
Tel.: 023-57 121 02

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kent u ons
 al?

1

Voorlichting gewenst
In 2004 heeft er in het kader van een afvalstof-
fenonderzoek in de gemeente Zandvoort een
grote bewonersenquête plaatsgevonden. Hieruit
is waardevolle informatie gekomen die wordt
meegenomen in de beleidsbeslissingen op 
het gebied van afvalinzameling. Vanuit de 
gegevens die uit het bewonersonderzoek 
zijn voortgekomen zult u de komende tijd 
per afvalsoort worden geïnformeerd over het
nut van afvalscheiding en de Zandvoortse 
inzamelresultaten op deze afvalfractie. Mensen
horen graag wat er met hun afval gebeurt.

Reinigingsrondje 
Gemeente Zandvoort bestrijdt de stankoverlast.
Dit jaar komen we  zes keer bij u langs om de GFT-
container te reinigen. U kunt ons nog verwachten
in week 22, 28, 32 en 40.

wordt nuttig hergebruikt. Composteren bespaart ook
geld omdat het een goedkope manier van afval-
verwerking is, in veel gevallen zelfs bijna de helft goed-
koper dan het verbranden van restafval. Dit betekent
voor u concreet dat de afvalstoffenheffing minder
zou kunnen stijgen. Kortom: genoeg reden om het
GFT-afval goed gescheiden te blijven aanleveren!

15 april - gratis 
supercompost

De Zandvoortse burger heeft in 2004 per inwoner
80 kilo groente-, fruit- en tuinafval -kortweg GFT-
afval- gescheiden ingezameld. Dit is een prima pres-
tatie. Als beloning hiervoor kunt u gratis vier zakken
supercompost ophalen bij de afdeling Reiniging en
Groen aan de Kamerlingh Onnesstraat 20 op zater-
dag 15 april a.s. van 10.00 tot 13.00 uur. Met deze actie
beloont de gemeente Zandvoort u voor uw inspan-
ning om groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)
gescheiden aan te leveren. Neem wel een geldig 
legitimatiebewijs mee. Voor de actie geldt: op = op!!! 

Veel mensen klagen dat het scheiden van groente-
fruit- en tuinafval -kortweg GFT-afval- leidt tot
stank. De stankoverlast van de GFT-container is
voor hen de voornaamste reden om het GFT-afval
niet altijd te scheiden of om alleen tuinafval te
scheiden en niet het keukenafval. Aan die stank is
wat te doen. Vandaar dat wij u graag tips aan de
hand doen om de overlast te voorkomen:

• zet de container op een koele plek uit de zon 
• gooi geen vochtig afval in de container. Laat

gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen
en laat vochtige etensresten in het gootsteen-
bakje uitlekken 

• verpak snel bedervende en stinkende etens-
resten als vlees en vis in een krant, ook deze
wordt gecomposteerd!

• maak de container regelmatig schoon met alleen
water en eventueel groene zeep. Gebruik geen
chloor, want dit is schadelijk voor het milieu

• leg een oude krant op de bodem, dat vergemak-
kelijkt het legen van de container. U kunt ook
bio-zakken of papieren GFT-zakken gebruiken.
Deze zijn te koop in de supermarkt

• zorg ervoor dat de container goed gesloten blijft
• in de winter kan GFT-afval vastvriezen. Dit kunt

u voorkomen door een krant op de bodem te
leggen en vochtig afval eerst te laten drogen.

Als laatste willen wij nog graag benadrukken dat
composteren goed is voor het milieu; het GFT-afval

Goed scheiden = stank bestrijden

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

E

18

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Elke avond keuken geopend!

13
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16
17
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Hoog
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-
-
-
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00.29
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03.34
04.19

04.35
05.02
05.35
06.06
06.40
0 7.1 2
07.50
08.33

12 .19
13.00
13.19
13.58
14.38
15.08
15.38
16.28

16.49
17.20
17.50
18.22
18.56
19.31
20.16
21.10

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

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

Wethouder Demmers consta-
teerde in zijn afscheidswoord
dat er een groeiend bewustzijn
inzake de Zandvoortse identi-
teit is ontstaan.“De historische
en architectonische waarde
van gebouwen is een niet
meer weg te denken waarde
bij de beoordeling van bouw-
kundige plannen. Een waarde-
vol gegeven waaraan de heren
Wim Polman, Chris Wagenaar
en Ger Cense een belangrijke
bijdrage hebben geleverd”.
De commissie is de motor
geweest bij het aanwijzen 
van de gemeentelijke monu-
menten in Zandvoort en advi-
seerde het gemeentebestuur
over vergunningen, welstand,
bestemmingsplannen en ver-

De gemeente Zandvoort heeft maandagmiddag officieel
afscheid genomen van de monumentencommissie, die veertien
jaar lang mede bepalend is geweest voor het cultuurhistorisch
geweten, waar het ging om het behoud van historische wonin-
gen en gebouwen.

Leden monumentencommisie
namen afscheid

Even nadenken
De rijrichting was, in verband
met de renovatie van het
Raadhuisplein, voor het ver-
keer veranderd. Zo mocht
men, voor een korte periode,
de Grote Krocht en de
Oranjestraat beide richtingen
in rijden. Daar werd door
iedereen driftig gebruik van
gemaakt en als fietser moest
je oppassen om niet van je rij-
wiel gereden te worden. Nu
de rotonde bij het Raad-
huisplein weer voor al het ver-
keer open gesteld is, blijft de
automobilist toch nog de ver-
boden richting in rijden. Erg
gevaarlijk voor voetganger en
fietser. Daarom een verzoek
aan de automobilist; denk
even goed na hoe de oor-
spronkelijke rijrichting is voor
je de straat in rijdt of let op de
verkeersborden. Voor het
openbaar vervoer zal het ook
even wennen zijn want de
bocht naar de Grote Krocht is
veranderd en er zijn in deze
bocht extra parkeervakken
geplaatst. Of die daar handig
liggen, komen we snel achter.

Klaar voor Pasen

Eindelijk is het zover. Het
Raadhuisplein is weer nor-
maal begaanbaar. Alleen
vraagt menigeen zich af
welke lantarenpaal er blijft
staan. Wordt het de design
“saté pen” of de ouderwetse
neonpaal? We wachten
geduldig af welke het wordt.
Verder is het plein heel mooi
geworden, vooral de bomen
zijn een plaatje. Niet van die
lullige boompjes maar bomen
van flink formaat. Nu nog

een paar vuilnisbakken en
viooltjes op het plein en dan
kan Zandvoort trots zijn op 
z'n mooie open 'Brink'. Hopelijk
blijft het 'tijdelijke ontwerp'
van het Raad-
huisplein zo en
wordt het niet
volgebouwd.

Seizoen
Het seizoen 2006
is voor mij inmid-
dels geopend. Dat
komt ten eerste
door Manfred de
Leerman die afge-
lopen weekend
zijn kraam weer
in gebruik heeft
genomen. Hij zit
als vanouds met
zijn honden te genieten op een
van de nieuwe bankjes op het
vernieuwde plein. De tweede
die mijn seizoen hebben
geopend zijn de mieren die
bezit hebben genomen van
mijn keukenkastje. Ze rennen
vrolijk in de suikerpot rond.
Nu de opening van het strand-
seizoen nog. Of is het wachten
op de nieuwe wethouder
Toerisme om de Zandvoortse
vlag omhoog te hijsen? Welke
wethouder deze portefeuille
krijgt is nog onbekend. Ook
hier zullen we onze geduld
moeten bewaren.

Witte donderdag
Wanneer voeren we nog een
goed gesprek, lees ik in het
Dagblad van het Noorden.
Zo'n gesprek waaruit je in-
spiratie put? Haast, drukte,
de telefoon en de computer
zijn maar al te vaak spelbrekers
in het échte contact.
Donderdag (witte donderdag
13 april) herdenken christenen
wereldwijd het laatste avond-
maal. Het gesprek dat de man-
nen daar voerden, moet intens
zijn geweest, zo eindigt de
krant zijn alinea. In Zandvoort
is er op (witte) donderdag 
13 april een extra raadsver-
gadering in het Raadhuis. Op
deze datum worden de drie
wethouder van de VVD, OPZ en
PvdA benoemd. Misschien is
deze datum speciaal gekozen
om aan te geven dat in de

komende vier jaar er een 
aantal goede gesprekken
gevoerd gaan worden.

Palmpasen

Katholieke-, Orthodoxe- en
Protestantse christenen vie-
ren Palmpasen op de zondag
voor Pasen. Het is het begin
van de goede week. Dit jaar
viel Palmzondag op 9 april en
ook in de Zandvoortse kerken
was het jaarlijkse uitreiken
van de palm(buxus) takken.
In de Agathakerk zijn door de
kinderen veertig palmpasen-
stokken gemaakt en ze wer-
den (onder begeleiding van
de scouting) in optocht naar
het Huis in de Duinen
gebracht. Een goed initiatief
en een gezellige onderbre-
king voor de ouderen van
Zandvoort.

Gezocht voor 
spetterende show
We blijven nog even bij de
kerken. Een enthousiaste
Maaike Cappel berichtte mij
dat ze weer begonnen is met
een musical voor jongeren
tussen 11 en 18 jaar. Je hoeft
niet bij een kerk te horen om
mee te doen met de musical
Jozef. Maaike is nog op 
zoek naar jongeren (vooral
jongens) die willen reageren 
op haar oproep. Er wordt
elke woensdagavond van
20.00 tot 21.00 uur in 
het jeugdhuis naast de
Protestantse, Kerkplein, geoe-
fend. Ben je enthousiast en
kan je een beetje zingen?
Neem dan contact op met
Maaike Cappel 57 12 999.

gunningaanvragen vanuit een
architectuur en cultuurhis-
torisch uitgangspunt.

Samengevoegd 
Sinds kort is de Monumenten-
commissie samengevoegd met
de Welstandscommissie tot
één 'Commissie voor Welstand
en Monumenten' en is er voor
bewoners nog maar één loket
voor monument- en bouwver-
gunningaanvragen en is een
gezamenlijke advisering over
cultuurhistorie en welstands-
aspecten gewaarborgd. Wet-
houder Demmers verwacht dat
de afwegingen over bouwkun-
dige zaken vlotter zal verlopen
omdat er nu tot één gezamen-
lijk advies gekomen zal worden.

Het resultaat is,dat het Casino-
fonds Zandvoort in 2006 wordt
ingezet voor activiteiten in 
en rond Zandvoort die een 
positieve uitstraling hebben
voor zowel de gemeente als
voor Holland Casino.

Met de jaarlijkse storting van 
€ 115.000 in het fonds worden
in 2006 vele evenementen
ondersteund en daarmee moge-
lijk gemaakt. Voorbeelden zijn:
Classic Concerts,de Kortebaan-
draverij, het Shantykoren festi-
val, de locale radiozender ZFM,

De gemeente Zandvoort en Holland Casino Zandvoort hebben
in het verleden veel discussies gehad over de bestemming van
het Casinofonds door de beide partners. Vorig jaar zijn echter
alle discussiepunten opgelost na overleg tussen de toenmalige
wethouder Han van Leeuwen, en later Hans Hogendoorn, en de
directeur van Holland Casino, Peter Michalides.

Casinofonds stimulans 
voor evenementen in 
gemeente Zandvoort

het Zandvoort (A)live festival,
het Jazz behind the Beach,
de DTM Party en dit jaar voor 
het eerst weer terug: de Zand-
voortse Wielerronde met een
compleet sportief programma.
Uit de aanwezige reserves bin-
nen het fonds (ruim € 200.000)
kunnen zij tevens nieuwe initia-
tieven ondersteunen en eenma-
lige uitgaven doen.Dit zal,naast
veel plezier voor deelnemers en
bezoekers, tevens een impuls
geven aan andere sponsoren,
die willen investeren in de mar-
keting van Zandvoort.

Met ingang van deze editie zal
het verspreidingsgebied van
deze krant worden uitgebreid.
De bewoners van de ruim 750
strandhuisjes aan de boulevard
Barnaart en van de sta-caravans
op de verschillende campings in
Zandvoort, zullen ook gelegen-

Zandvoortse Courant uitgebreid
heid krijgen om de Zandvoortse
Courant te lezen.Uiteraard kun-
nen deze 'tijdelijke inwoners' ook
een ZandvoortPas aanschaffen
en zo de gehele zomer mee pro-
fiteren van de vele aanbiedingen
van veel Zandvoortse aanbie-
ders,voor ZandvoortPas houders.
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Winkelcentrum Noord 
Pasteurstraat 6 - Zandvoort - Tel.: 023 57 150 25

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Beplanting
Bemesting

Violen

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Waar vindt
 u ons?

2

In- en verkoop

SIERADEN
(eigen ontwerp)

en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort
Tel: 023-5715574

N

9

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17.=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

E

8

Schoolstraat 1
2042 VA Zandvoort
Telefoon/Fax 023-5718720

O

12

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

Appelsap 
van de

Olmenhorst
nu verkrijgbaar 

bij de Kaashoek
P

2

i

13

-geldt voor alle kleding, schoenen (dus geen slippers),
rugzakken,shorts, broeken, horloges, mutsen,
wintersportartikelen, inline-skates en meer!!
-vette kortingen op hardware!!

Sparke • Passage 36-40 • (t.o. NS Station)
023-5718600 • www.sparke.nl

O

11

ei, ei, ei!
Een bloemetje 
hoort erbij! 

Z

15

R

19

M

17

ZC W15 B.xpr  12-04-2006  11:08  Pagina 6

7

Zandvoortse Courant •  nummer 15 •  13 april 2006

Beach Club 10: modern familiepaviljoen
Het nieuwe strandpaviljoen, bij de rotonde, is nog niet geopend
maar het ziet er zeer goed uit. Na een seizoen van slechts een
paar containers, is er nu weer een 'echt' paviljoen verrezen:
Beach Club 10! Vlak voor de Pasen kunnen Robin Molenaar en
Jan Paap de eerste gasten ontvangen in hun schitterend inge-
richte paviljoen.

Beiden hebben een horeca-
achtergrond. Jan is bij zijn
ouders, Jan en Mia Paap, in de
leer geweest, in hun snackres-
taurant Bolle Jan. Robin was al
als strandpachter in Bloemen-
daal bezig. Daar was hij pach-
ter van paviljoen Koper. “Toen
zich deze gelegenheid voor-
deed, waren we er zo uit. Dit
moest het worden. We zijn 
de hele winter bezig geweest
met het schilderen van het
oude paviljoen. Dat was bijna
helemaal donkerblauw en
moest in onze eigen kleurzet-
ting geschilderd worden. Die
is nogal licht van tint en dus
was het schuren, schuren en
schuren en goed in de grond-
verf zetten. Daarna nog eens
een paar keer aflakken; dan
weet je wel wat voor klus wij
hebben gehad.

Het ziet er dan ook prima uit.
De beide ondernemers hebben
ook het paviljoen van binnen
drastisch aangepakt. Waar
vroeger een opslagruimte was,
is nu de modern ingerichte
keuken gesitueerd, met rond-
om ramen zodat de mensen
vanaf de rotonde kunnen zien
dat er wordt gewerkt en dat de
keuken blinkend schoon is. Op
de plaats waar vroeger de
toonbank was, is nu een ruime
bar verschenen met uiterma-
te aantrekkelijke barkrukken.
Het 'nieuwe' gedeelte hebben
de heren uit steigerplanken

opgetrokken. De staande wan-
den blijven ruw maar het blad
is geschuurd en gelakt, wat
een mooi effect geeft.

Het interieur van het paviljoen
heeft een moderne uitstraling.
Stoelen en tafels komen bij de
Zandvoortse Meubel Outlet
vandaan en hebben een
warme uitstraling. Robin: “De
tafelbladen zijn speciaal voor
ons in China gemaakt en zijn
massief. Ook de accessoires
zijn speciaal voor ons gehaald.”
Op het moment dat uw versla-
gever in Beach Club 10 was,
werden juist de hagelnieuwe
terrasstoelen afgeleverd.
Tevens kwamen er een aantal
heerlijk ogende bankstellen
aan. Deze worden voorzien van
chique kussens en zullen her
en der op de terrassen worden
geplaatst. “Onze gasten moe-
ten zich thuis voelen. Daarom
hebben we ook deze bankstel-
len gekocht met bijpassende,

Zandvoorter doet
missiewerk in Oeganda

Door Lenna van den Haak

In Cafe Neuf heb ik met Jeroen
en Petua Bluijs afgesproken.
Onder het genot van een
drankje vertellen zij openhar-
tig over hun werk, hun ont-
moeting en hun kaasboerderij
in Oeganda. Maar wat beziel-
de Jeroen om een baan, huis
en sociale leven op te geven
voor het grote onbekende? “Ik
heb jarenlang in de drukkerij
van Van Petegem gewerkt,
maar ik miste iets in mijn
leven. Toen ik dertig werd
dacht ik, het is nu of nooit.''

Via de Agatha kerk kwam hij 
in aanraking met de missiona-
rissen van Mill Hill in
Roosendaal. Deze stichting
zocht leken, mensen die in
naam van het geloof werk 
verrichten maar geen priester
of pastoor zijn. Na twee 
maanden naar Oeganda
geweest te zijn, besefte Jeroen
dat dit zijn missie was. Hij
tekende een contract voor drie
jaar, wat later resulteerde in
nog een periode van drie jaar.

“Ik kwam aan in Kaberamaido
en mijn eerste project was 
het terugbrengen van de
ossen naar de lokale bevolking.
Ossen en koeien zijn het
belangrijkste om te hebben
om in levensonderhoud te
voorzien. Zij leveren melk, vlees
maar ploegen ook het land
waar ze groenten en fruit op
verbouwen. Als dat lukt krijg je
daar zoveel voldoening uit, dan
heb je echt het gevoel dat je
goed werk verricht.''

Behalve het terughalen van de
ossen heeft Jeroen allerlei
andere projecten opgezet. Zo
zijn er projecten voor gehandi-
capten, weeskinderen, maar
ook voor mensen die een eigen
winkel willen beginnen. “Wat
ik nu voornamelijk doe is men-
sen voorzien van financiële
middelen. Zorgen dat ze een
extra ruggesteuntje krijgen,
dat operaties betaald worden
en dat weeskinderen goed
ondergebracht worden”,zegt hij.

Jeroen is nu minder actief dan
in het begin, vooral omdat hij
samen met zijn vrouw, die hij
daar heeft leren kennen, nu
voor zijn eigen levensonder-
houd moet voorzien. Samen
met Petua, de kinderen van
haar eerste man en andere kin-
deren van haar kant van de
familie wonen ze op een boer-
derij in Mbale.“We hebben een
boerderij waar we ossen en
koeien hebben. We begonnen
met twee koeien en hebben er
nu al zeventien. We maken
kaas en yoghurt en verkopen
dat dan weer. Ik heb in het
begin met mijn fiets letterlijk
aan de deuren lopen leuren
om de producten aan de man
te brengen. Nu hebben we
onze eigen wijk met vaste
klanten,'' vertelt Jeroen trots.

Bluijs is nog maar een kleine
anderhalve week in Zandvoort.
Misschien laat hij zijn vrouw
nog de bollenvelden zien maar
door de kou zal dat niet al te
veel worden. Daarna is het
weer hard werken op zijn eigen
stek in het verre Oeganda.

lekker dikke, kussens. Een
mooie salontafel erbij en het
plaatsje is compleet”, laat
Robin enthousiast weten.

Over de menukaart kan Robin
alleen maar de prijsstelling
bekendmaken. De invulling zal
pas in de loop van deze week
bekend zijn: “We willen toe-
gankelijk zijn voor een zeer
groot publiek. Zeg maar van
nul tot honderd. Daarom 
zullen we de prijzen ook niet
extreem maken.Voorgerechten
en desserts van rond de vier
euro en hoofdgerechten vanaf
circa tien euro. Ook de prijzen
van drankjes zullen niet te
hoog zijn. We gaan een kopje
koffie voor €1,70 verkopen en
een glas bier zal €1,90 gaan
kosten!”

Voor feesten en partijen heb-
ben de enthousiaste strand-
pachters overigens een aparte
afdeling gebouwd zodat er,
ongeacht de drukte in het pavil-
joen, flink gefeest kan worden.
Beach Club 10, geopend vanaf
vlak voor Pasen en iedere dag
geopend. Meer informatie:
www.beachclubtien.nl of via
tel: 06-52502583.

modern interieur beachclub 10 

Oeganda is zijn thuis, maar Zandvoort is een tweede thuishaven.
Jeroen Bluijs vertrok in 1991 naar Oeganda om missiewerk te
verrichten. Wat begon met een oriëntatie van twee maanden,
is uitgegroeid tot zijn levenswerk. Deze maand is hij samen met
zijn vrouw Petua overgekomen om het vijfentwintigjarige huwe-
lijksfeest bij te wonen van zijn broer, Gert Jan Bluijs.“De kou is
even wennen maar het is leuk om weer allemaal bekenden te
zien,'' aldus Jeroen Bluijs.

Paas puzzelactie: de laatste week!

De Zandvoortse Courant orga-
niseert drie weken lang een
puzzelactie. Dit is de derde en
laatste week, waarin een hele
zin in de krant verborgen staat.
In verschillende advertenties
staat een haasje met een 
letter en een cijfer. De cijfers
geven de plaats aan van de 
letter in de zin. De drie zinnen
vormen de oplossing van 
de puzzelactie. U kunt echter
ook meedingen naar een
weekprijs door de zin van 
de week in te sturen.

Wij wensen 
u weer veel 
succes en 

puzzelplezier.

rant.nl aanleveren, voorzien
van uw naam, adres en tele-
foonnummer.

Iedere week worden drie
Sekonda horloges en drie
ZandvoortPassen verloot onder
de goede inzenders. De drie zin-
nen achter elkaar leveren een
rijmpje op dat de uiteindelijke
oplossing van de puzzelactie is.
Onder de goede inzenders van
het gehele rijmpje worden de
hoofdprijzen verloot.

U kunt uw oplossing inleveren
bij Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht of via e-mail:
paasactie@zandvoortsecou-

Jeroen Bluijs en zijn vrouw Petua
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Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Openingstijden
ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kom gezellig kennismaken 
met ons Restaurant bij een

drankje van de zaak.

3

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

M

10

Tolweg 6
2042 EK Zandvoort
Tel.: 023-5714484 Bruna Balkenende • Grote Krocht 18

• Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Eerste Paasdag gesloten

Tweede Paasdag geopend
van 13.00- tot 17.00 uur

O

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON

ZANDKORRELS

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

Tel/Fax
571 31 72
Mobiel 

06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

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

Gezocht
Handtekeningen 

GP-rijders 
1950-1985.

Misschien heeft
u nog voor mij
ontbrekende

exemplaren. Ik
neem ze graag

van u over! 
Peter Kanger,

tel. 5716713

Te koop 
aangeboden
Wasmachine

AEG 
bovenlader.

Izgs:
€ 125,00.

Massief grenen
bank met
2 laden:

€ 225,00.
Tel. 5719399

Te huur gevraagd
Stalling voor klei-
ne kampeerauto.
Hoogte ca. 2.50m.

Tel. 5730117 
-------------
Gevraagd

schoonmaakhulp
voor pension met

4 kamers. Ca. 4
dagen p.wk.
Tel. 5716855

Gezocht
voor ouder 
echtpaar:
Huurflat

in 
benidorm.

Voor 
overwintering.
Ook voor nu:

april-mei.
Aanbiedingen:

tel. 5714022
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eerst bij de volwassenen te
zien en dan nog wel in een
hoofdrol. Negen jaar geleden
begon zij bij de jeugdafdeling
van Wim Hildering en Bos wist
zes weken geleden nog niet
dat hij kon en ging acteren.
Olieslagers bracht een over-
tuigde homosexuele man op
het toneel en had zelfs moei-
te om na afloop niet in zijn rol
terug te vallen.Vos en Peet lie-
ten zien dat zij zo langzamer-
hand tot de routiniers behoren.
De bijrol van Bart, echtgenoot
van Laura, was in uitstekende
handen van Ron Klaasse Bos.

Een met verve gebracht blijspel,
geregisseerd door Ed Fransen,
dat alleszins de moeite waard
was. Het werd door een volle
zaal zeer gewaardeerd.

Martijn woont met zijn ouders,
een papegaai (van zijn vader),
een dwergpapegaai (van
Martijn) en drie katten (van
Martijn) aan één van de toe-
voerwegen naar Zandvoort.
Martijn vertelt dat hij een
poosje terug twee katten mee-
genomen heeft uit Turkije. Ze
waren verwaarloosd en zwier-
ven daar rond. Martijn moest
eerst diverse officiële hande-
lingen verrichten voordat hij ze
kon meenemen. Uiteraard
heeft hij eerst zijn ouders toe-
stemming gevraagd daarna
heeft hij ze in een kooi als
handbagage per vliegtuig ver-
voerd. De katten zijn nu negen
en halve maand en hebben het
naar hun zin.

School
Na de Oranje Naussau-school
is Martijn naar het College
Hageveld in Heemstede
gegaan. In het vierde jaar bleef
hij zitten en is vervolgens naar

het Eerste Christelijke Lyceum
(ECL) gegaan waar hij nu
4Havo volgt. Het leren gaat
hem nu makkelijker af, zelfs
wiskunde doet hij fluitend. In
eerste instantie wilde hij altijd
dierenarts worden (vandaar
zijn interesse voor dieren)
maar dan moet je wel schei-
kunde in je pakket hebben. Dat
vak lag hem niet zo en nu is
zijn keus op iets heel anders

gevallen namelijk: de mode
fotografie. Na zijn studie wil
Martijn naar de fotoacademie
in Amsterdam gaan. Op het
ECL heeft hij een fotostudie
van zijn beste vriendin ge-
maakt voor het vak CKV3. Het
vak wordt door iedereen
gevolgd die cultuur en maat-
schappijprofiel heeft. Het doel
van dit vak is dat de leerling
kennismaakt en ervaring op
doet voor Kunst en Cultuur.

Interesse's
Martijn rijdt al negen jaar
paard waarvan zeven jaar bij
manege Naaldenhof en de
andere jaren bij manege
Sandevoerde. Hij heeft geen
eigen paar of een verzorgpaard
en hij rijdt het liefst op een
paard met karakter. Martijn
doet mee aan spring en dres-
suur wedstrijden. Daarnaast
is hij al heel lang jeugdlid 
van de toneelvereniging Wim
Hildering. Op zijn verjaardag,

21 april, is er een try-out voor
de leerlingen van diverse scho-
len en op 22 april is de echte
uitvoering met nog 10 jeugd-
leden in gebouw de Krocht.
Het is een Engelse triller waar-
in Martijn de hoofdrol van de
baron speelt. Deze rol heeft hij
5 weken geleden gekregen
omdat iemand er mee stopte
en dat betekende voor Martijn
flink repeteren. Voor jongeren

Door Nel Kerkman

“Ik heb nooit plankenkoorts”

Wie kent de naam Olieslagers niet in Zandvoort? Zijn ouders
hebben een drogisterij in de Kerkstraat gehad en zijn vader
speelt verdienstelijk toneel bij Wim Hildering. Maar wie is hun
zoon en wat doet hij allemaal? Maak kennis met Martijn
Olieslagers geboren op 21 april 1989.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Martijn Olieslagers

9
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'Geen dag spijt': kostelijke
komedie door Wim Hildering

De 39-jarige Kim
(Arni Schultz)
woont in een
'enig' flatje met
als buurman de
homosexuele vrij-
gezel Dennis
(Paul Olieslagers).
Op een dag komt
Dennis voor haar
koken en neemt
hij jeugdvriend
Tim (Liëndo Bos) mee. De zus-
ter van Kim, Laura (Ina Vos) en
haar moeder Sophie (Lucie
Peet), weten het zo te draaien
dat ook zij voor het diner wor-
den uitgenodigd.

Omdat de 'status' van Tim niet
duidelijk is voor zowel Kim,
Laura, Sophie als Dennis, ont-
staan er dolkomische situaties
die telkenmale weer uitdraai-
en op het maken van keuzes.
De een ziet in hem een homo,
de tweede een hetero en de
derde een bi-sexuele man.
Uiteindelijk blijkt hij wat voor
Kim te voelen en moet Dennis
zijn nederlaag slikken.

Vooral de prestaties van Schulz
en Bos waren opmerkelijk.
Schulz was dit jaar voor het

Toneelvereniging Wim Hildering heeft vorige week vrijdag en
zaterdag een kostelijke komedie op de planken gezet: Geen dag
spijt. Het was een door de Haarlemse toneelschrijfster Christa
Warmerdam geschreven komedie over een pas gescheiden
moderne vrouw en haar familie en vrienden, die aan de lopen-
de band keuzes moeten maken.

bewolking en de ochtendploeg
hield het dan ook niet droog.
In de middag kwam een vijftal

Tuinenactie WonenPlus groot succes 

In twee dagdelen gingen
ploegjes vrijwilligers op pad
naar van te voren toegewezen
tuinen. Ze werden
door de gemeente
voorzien van mate-
riaal van de afdeling
groenwerken en
praktisch bijgestaan
door een medewer-
ker van die afdeling,
die deze dag ook
vrijwillig meehielp
om snoei- en knip-
werk te doen.

De dag begon 
's morgens met dikke

raadsleden van OPZ het team
versterken. De zon ging schij-
nen en op diverse plekken in
Zandvoort kon u bekende
gezichten van de plaatselijke
partijen zien werken voor
plaatsgenoten die het werk

zelf niet meer
kunnen doen. Na
afloop kon bij
Pluspunt worden
nagepraat, onder
het genot van
een borrel en een
klein hapje. Over
één ding was
iedereen het
eens: het is fan-
tastisch om op
deze wijze iets te
betekenen voor
een ander.

Op 8 april jongsleden hield WonenPlus haar tuinenactie.
De actie, waarbij ook een aantal politici deelnamen, heeft
afgelopen zaterdag 14 opgeknapte tuinen opgeleverd.

die geïnteresseerd zijn; elke
woensdagavond is er van 19.30
tot 21.30 repetitie's in gebouw
de Tol,Tolweg. Een van zijn hob-
by's is tekenen, zijn voorkeur
gaat uit naar zwart/wit en hij
tekent het liefst figuratief.
Martijn leest als er tijd over is,
een keer is hij bijna opgesloten
in de bibliotheek, gelukkig zag
men hem nog bijtijds.

Zandvoort
Martijn komt niet zoveel naar
Zandvoort, hooguit voor bood-
schappen en de Bieb en dat is
het dan. O ja, hij heeft wel een
baantje bij supermarkt AH en
van de zomer gaat hij, als
vakantiebaan, voor het eerst in
de huishouding werken bij het
Huis in de Duinen. Dat lijkt
hem erg leuk want hij vindt
dat je als jongere ook iets soci-
aals moet doen. Ik knik goed-
keurend want dat vind ik een
prima instelling. Stappen in
Zandvoort heeft niet zijn voor-
keur, het liefst gaat hij naar het
Patronaat in Haarlem. Ook
gaat hij vaak naar Amsterdam
om te shoppen. Als Martijn
naar het strand gaat dan 
fietst hij naar Woodstock in
Bloemendaal. Alvast een tip
voor een gulle gever, hoog op
zijn verlanglijstje staat een
digitale camera. Fijne verjaar-
dag Martijn en veel succes met
je toneelspel op 22 april maar
daar maak ik me geen zorgen
over, dat gaat lukken.

Foto: OvM Fotografie
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 The Groove Empire 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
18.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

10

March of the Penguins

Op de meest onherberg-
zame plek op aarde, vindt
de liefde een weg.

De meest onverwachte
blockbuster van de afge-
lopen jaren, MARCH OF
THE PENGUINS, heeft nu
een Vlaams-Nederlandse
versie met de stem van

niemand min-
der dan Urbanus.
Voor de eerste
keer in zijn 
carrière werkt
hij mee aan 
de dubbing van
een film. Dat
de pinguïns nie-
mand onberoerd
laten, bewees de
film al in Frankrijk
en Amerika.
Zo gingen in
Frankrijk meer
dan 1.8 miljoen
toeschouwers
de film bekijken

en aan de Amerikaanse
boxoffice bracht de film
meer dan 76 miljoen dol-
lar op. Daarmee is March
of the Penguins, na
Fahrenheit 9/11, de meest
succesvolle documentai-
re aller tijden.

(bron: Paradiso) Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Ook voor de 
Paashaas hebben 
wij een bloemrijk 

assortiment!

Binky is een ontzet-
tend lief reutje van
anderhalf. Het is een
kruising franse Bulldog,
dus hij heeft een beetje
een platgeslagen gezicht.
De een vindt dit super-
lelijk en de ander vindt
het schattig… en wij vin-
den het erg schattig
kunnen we melden. Een
lief maar stiekem bijde-
hand gezichtje. Het is
een gezellig hondje
zolang er maar geen kin-
deren,honden of katten
in huis wonen. Buiten is
het geen probleem,
maar hij is gewoon vre-
selijk jaloers. Als je een

andere hond aait of een
koekje geeft waar hij bij
is, kan hij dat niet heb-
ben. Vandaar dat we
hem dus zonder kinde-
ren of dieren in huis
plaatsen. Want het is
echt een schatje, als 'ie
alleen is.Hij luistert goed
en vindt het heerlijk om
aandacht te krijgen en
lekker mee gespeeld te
worden.Een cursus is wel
een aanrader, want hij
kan nog al eens eigen-
wijs zijn. Wie heeft de
tijd voor dit kleine lieve
monstertje en geeft
hem een goed huis voor
de rest van zijn leven?

Dier 
van de
week

Kijk op www.dierentehuiskennmerland.nl 
of kom eens langs, Keesomstraat 5.Tel. 57 13888.

Geopend van maandag 
tot en met zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
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Op zondag 7 mei vindt het
laatste concert plaats van
het seizoen 'Jazz in De
Krocht 2005 - 2006.' De eer-
ste gast is Nederlands
bekendste slagwerker JOHN
ENGELS. John Engels is
inmiddels zonder enige
overdrijving een monument
binnen de Nederlandse jazz
scene te noemen. Al sinds
de jaren 50 speelt John met
de absolute wereldtop. Ook
nu is John nog onvermin-
derd actief.

Theatertournees met Rita
Reys en Piet Noordijk, met
Fay Claassen, daarnaast
nog talloze CD-opnamen...
de man is niet te stoppen.

De tweede gast is de man
die normaal slagwerk speelt
bij het Trio Johan Clement;
Frits Landesbergen. Ook hij
behoeft nog nauwelijks
enige introductie. Al sinds
jaar en dag een vibrafonist
en slagwerker met een
internationale reputatie.

Een overvolle agenda, jaar-
lijks terugkerende tournees
met o.a. Madeline Bell, The
Rosenberg Trio, Louis van
Dijk en Cor Bakker. Als freel-
ancer heeft Frits gewerkt
met o.a.: Georgie Fame, Milt
Jackson, Toots Thielemans
en nog vele, vele anderen.
Alsof het nog allemaal niet
genoeg is, is hij ook nog eens

een voortreffelijk arrangeur,
docent vibrafoon, slagwerk
en combospel aan het con-
servatorium te Den Haag,
beheert hij zijn eigen bevol-
kingsbureau en is hij pro-
ducent.

Omdat dit seizoen weder-
om succesvol is geweest is
besloten om voor een vijfde
seizoen door te gaan in De
Krocht. Het nieuwe seizoen
zal op 1 oktober geopend
worden door pianist Louis
van Dijk.

Zondag 7 mei,
in gebouw De Krocht.
Aanvang 14.30 uur,
toegang € 10,00.

Finale van Jazz in De Krocht
van seizoen 2005-2006

Door Jaap Kerkman

Het Concerto Grosso, Opus 3,
nr 4 voor twee hobo's en 
strijkers, maakte al direct
duidelijk dat het orkest, dat
kort na de oorlog werd opge-
richt, beschikt over zeer
begaafde amateur musici die
in hun spel zowel de liefde
voor de muziek als voor hun
instrument tot uiting laten
komen. De hobo solisten Ben
Dudink en Anneke Huson
maakten er, samen met
een aantal solerende strijkers
uit het orkest, een muzikaal
feest van.

Dat het orkest van vele mark-
ten thuis is bleek wel uit
het tweede en derde werk,
bestaande uit Russische melo-
diën. Het Romanze en Scherzo
van S. Rachmaninov en varia-
ties van A. Arensky op een
thema van Tchaikowsky, lever-
den bij het ingaan van de
pauze dirigent André Kaart en
zijn orkest een gul applaus op,
waaruit de waardering van 
het publiek tot uiting kwam.

Het hoogte punt van het
concert kwam na de pauze
met de uitvoering Stabat

In het kader van de Kerkplein Concerten presenteerde 
Die Haerlemsche Musyckcamer zich zondagmiddag in de
Protestantse kerk. Onder leiding van oprichter en dirigent André
Kaart werden werken gespeeld van G.F. Händel, Rachmaninov,
Arensky en Pergolesi.

Matar van G.B. Pergolesi. Een
muziekwerk voor de echte 
fijnproevers, waarin de 
muzikaal zeer begaafde 
zusters Charlotte (alt-mezzo)
en Josefien Stoppelenburg
(sopraan) een hoofdrol ver-
tolkten. Daarmee maakten 
zij duidelijk waarom ze in 1997
de eerste prijs hadden gehaald
op het Prinses Christina
Concours. De zusters werkten
verder samen met o.a. het
Noord Nederlands Orkest, het
Nationaal Philharmonisch
Orkest, de Johan Willem Friso
Kapel en het Amsterdam
Promenade Orkest. Ook waren
de zusters Stoppelenburg te
bewonderen in het Koningin-
nedagconcert 2002 en in het
populaire televisieprogramma
'Una Voce Particulare''.

De organisatoren waren er
opnieuw volledig in geslaagd
het publiek een boeiend 
concert voor te zetten. Het
volgende Kerkplein Concert is
zondag 21 mei. Dan zijn vanaf
15.00 uur 'De mooiste film-
melodieën' te horen, gespren-
steerd door de sopraan Lisette
Emmink, de violiste Esther in 
't Groen en de pianiste Josje
Goudswaard.

Cultuur
In Memoriam Gerard Reve 

Door Ton Timmermans

“Nu komt er boven ook
een beetje humor”. Direct
na de opening van het
register verschijnen op
het net de eerste berich-
ten van deelneming.
Sommige vol (zelf)spot
en ironie op een manier
geschreven zoals Reve
die in veel van zijn literai-
re werken heeft laten
doorklinken. Andere
betuigen hun deelne-
ming in zijn kenmerken-
de spreek- en schrijfstijl,
het Reviaans:“Uw Woord,
dat niet voorbij gaat, zegt,
dat ik slechts gras ben,
en dat is ook zo (...)”.

Gerard Kornelis van het Reve
werd in 1923 te Amsterdam
geboren. Zijn vader was een
communistische journalist,
een gegeven dat een stempel
drukt op leven en werk van
Gerard. Herinneringen aan zijn
jeugd in crisis- en oorlogsjaren
vormen een steeds terugke-
rend motief in zijn werk. Reve
debuteert in 1946 met het

boekwerk 'De ondergang van
de familie Boslowits'. Onder de
naam Simon van het Reve
publiceert hij een jaar later de
sterk autobiografische roman
'De avonden', die bekroond
werd. Het boek roept in die
deugdzame jaren uiteenlopen-
de reacties op. Het is echter
een meesterwerk door het
inzicht in de psychische ont-
wikkeling van adolescent tot
volwassene. Maar het zou wel

tot in de jaren zestig duren
voordat 'De avonden' een groot
lezerspubliek bereikt. In 1989
werd het boek verfilmd en

zelfs tot stripverhaal
bewerkt door beeldend
kunstenaar Dick Matena.

“Ik vind dit leven al
geweldig. En straks nog
het eeuwige leven in de
Hemel. Je vraagt je wel
eens af: 'Waar hebben 
wij het aan verdiend?”
Door velen werd Gerard
Reve als een geniaal
schrijver gezien. Het boek
'Nader tot U' (1966), ver-
oorzaakte in die tijd een
schandaal en Reve werd
vervolgd wegens godslas-
tering. Het is de geschie-
denis in gegaan als 
'het ezelproces'. Na een
slepende rechtszaak,
waarin de auteur zelf 

zijn verdediging voerde, sprak
de Hoge Raad hem in 1968 
van alle aanklachten vrij. Een
jaar later ontving hij de
Staatsprijs voor de Letterkunde
(P.C. Hooftprijs).

De laatste weken verslechter-
de zijn toestand en vorige
week raakte hij in een coma.
In de nacht van 8 op 9 april is
de schrijver Gerard Reve op 
82-jarige leeftijd overleden.

Het radioprogramma van jongstleden zondagmorgen
werd voor het droevige bericht onderbroken. De nieuws-
lezer deelde mee dat de schrijver Gerard Reve gestor-
ven is. Nauwelijks twintig minuten later was op Internet
al een condoleanceregister geopend.
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Voortreffelijk concert van
Die Haerlemsche Musyckcamer

De muzikale zusters Charlotte (alt-mezzo) en Josefien Stoppelenburg (sopraan)
tijdens de uitvoering van de Stabat Matar                             Foto: OvM Fotografie
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

13 april t/m 19 april
Op alle hartige taarten

10% korting!
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Super
Matrassen stunt
15 cm dik polyether matras
Met een sterke vrolijk
gekleurde matrashoes 
ook perfect geschikt voor de verhuur

Alleen in de maten:

90 x 200 29.50
140 x 200 49.50
160 x 200 59.50

Thuisbezorgen € 12,--

Nu voor iedereen met een Zandvoortpas
gratis thuisbezorgd. + Gratis jersey
hoeslaken in div. kleuren.

Bel nu: 020-6838883

Deze aanbieding is geldig tot eind april.

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Maand april op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197
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ers de aanbiedingen van deze week

Zie ook de 
volgende pagina

voor nog meer
aanbiedingen!

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Zie ook de volgende pagina voor nog meer aanbiedingen!

Op vertoon van de 
ZandvoortPas
10% korting op 
een fles huiswijn

Passage 46-48
2042 KV Zandvoort

T. 023 571 92 13 

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de openingsaanbiedingen 
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende 
prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Op vertoon van de pas 10% korting
op de nieuwe collectie lingerie.

van 13 april t/m 26 april.
Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Op vertoon van uw 
Zandvoortpas en de 
huur van een film
Gratis een emmer 
popcorn t.w.v. € 3,-
Actie geldig tot en met 7 mei 2006

Uw kunt eenmaal gebruik maken van 
deze actie.                                            
Niet in combinatie met andere acties
Niet in combinatie met saldokaart
Eenmalige actie voor de maand maart

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

voor Zandvoortpashouders:
Bij het diner schenken wij U 

een gratis karafje wijn!"
Boulevard Barnaart 22    T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur    dinsdag gesloten
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Op alle artikelen 5% korting.
Deze week extra:

Op de babyartikelen 
10% korting!

Onze nieuwe collectie Sia is binnen.

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527
Sunday ijsje voor € 1,25
Bij elk menu of schotel
een gratis Sunday ijsje

op vertoon van de ZandvoortPas.

In de maand april
voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Boomerang, Eetcafé- Passage
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Voor de Pashouders: 
Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week
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Op de meeste catwalks kon je
dit jaar zien dat de ontwerpers
zich niet alleen met de kleding
hadden bezig gehouden, maar
dat zij zich ook veel met het
haar van de modellen hadden
bemoeid. Krulspelden en haar-
lak waren in de meeste shows
volop aanwezig.

Viktor&Rolf hadden, net als
altijd, hun eigen creatie op het
gebied van kapsel. Het haar
van de modellen werd strak
naar achteren geborsteld en
aan de rechterzijde van de
meisjes hing er een dikke

vlecht. Samen met de kleding
die zij presenteerden (satijnen
tops met mooie rokken) zorg-
de het vernieuwende kapsel
voor een chique en vrouwelij-
ke look. Dit betekent dat vlech-
ten erg in zijn voor de komen-
de zomer.Volg met vlechten de
scheiding van je haar of vlecht
een aantal plukken in en laat
de rest speels hangen.

Dior kwam voor de haartrend
2006 met de klassieke mid-
denscheiding. Wat weer in
tegenstelling is tot Victor&Rolf.
De scheiding is wild met veel
volume, erg romantisch, maar
toch stijlvol. De 'bohemian-
look'was tijdens de show dui-
delijk aanwezig en dat bete-
kent dat het voor de komende
zomer opnieuw de trend is.
Draag bij je scheiding weinig
make-up, net als bij Dior.

Dolce & Gabbana zorgden dit
jaar opnieuw voor oproer. Met
grootse kapsels struinden de
modellen over de catwalk. Alles
was druk, groots en indruk-

wekkend. Allerlei soor-
ten kleuren haar:zwart,
bruin, blond en rood
werd uit één stuk
getoupeerd en wild
opgestoken. Ook afro-
kapsels waren niet te
missen bij hun show.
Voor een avondje
stappen is dit extreme
kapsel geschikt voor je
avondje uit. Met de
krultang maak je kleine krulle-
tjes die je later voorzichtig 
uitborstelt.Vervolgens gebruik
je wat haarlak om het in
model te houden.

Alexander McQueen zorgde
ervoor dat zijn modellen met
een minimalistische en on-
opvallend kapsel toch de 
show stalen. Met een kam
werd het haar van de model-
len naar achteren gekamd en
vastgezet met gel, de rest van
het haar lag losjes golvend
over de schouders. Hierdoor
kreeg de kleding van McQueen
alle aandacht. Witte en zwar-
te pakken werden, zonder al 
te veel detail, geshowd. Dit
zorgde voor een zakelijk, maar
toch zeer vrouwelijk effect.
Deze trend is dan ook zeker
geschikt voor een zakenlunch
of vergadering.

Op mode gebied zijn kleding, schoenen, parfum en huidproducten inmiddels al aan
bod gekomen op deze pagina. Maar wat we vooral niet moeten vergeten zijn de haar-
trends voor 2006. Je kapsel is het eerste wat bij anderen opvalt. Het is je 'ticket naar
succes'.

Haarmode

andWhat’s
new

degelijk een klus. De zoektocht
naar de perfecte dress, dat ook
nog eens ultra-hip is, wordt
verlicht met de volgende hulp-
middelen:

* Heb je je zinnen gezet op
een poppenjurk - met pof-

mouwtjes, bloemenmo-
tief en lieve strikjes? Dan
moet je op de volgende

dingen letten: de meeste van
de poppenjurkjes zijn waan-
zinnig kort. Dit betekent dat
het voor de kleine mensen
onder ons en voor de wat
gedrongen types dit type jurk
een uitkomst biedt. Ook als je
een buikje hebt of billen die je
wilt verhullen is dit dé jurk.
'Show those legs', zeggen we
dan, vooral als die de eye-cat-
chers zijn! Heb je grote borsten
dan kan de poppenjurk met
een diepe decollété erg sexy
staan!

*Ben je super
mager dan is de
draperiejurk ide-
aal voor jou. De
draperiejurk met
veel volume heb je
in diverse stijlen
en modellen: hoge
taille of heel kort
zonder taille. Deze
jurk zorgt ervoor
dat je extra ron-

dingen krijgt op plekken waar
je het goed kan gebruiken!

De perfecte jurk voor de
komende zomer is niet
moeilijk te vinden. In menig
kledingwinkel staan de rek-
ken vol met de allerleukste
en meest romantische jurk-
jes. Maar om een jurk te zoe-
ken waar je lichaam en je
persoonlijk-
heid het beste
uitkomt, is wel

what’s
hot!?

Oranje boven
Nee, ik ben niet zo'n voetbal-
fan. Ik heb het hier over
oranje op een nog ergere
manier. Mijn moeder gaf me
ooit een schattig tubetje
waar op stond 'Bruin zonder
zon'. Wat ze er vergat bij te
zeggen was dat je zorg-
vuldig met de creme om
moet gaan wil je mooi bruin
worden. Met de creme al
langer dan een uur in mijn
bezit vond ik dat het de
hoogste tijd was om einde-
lijk eens bruin te worden.
Aan de slag. Beetje hier,
beetje daar. Op mijn gezicht
een beetje extra dacht ik. Ik
kon haast niet wachten tot
het resultaat zichtbaar
was…wat een feest!

De volgende ochtend snel ik
naar de badkamer om
mezelf te checken. Waarom
deze dag 1 van de ergste
dagen uit mijn leven tot nu
toe is zal ik je vertellen. Alles
was oranje. Mijn voeten,
benen, buik, armen…..echt
ALLES oranje! Na een nood-
kreet en wat hopeloos
geschreeuw komt mijn
moeder de trap op. Tot mijn
grote hysterische ergernis
huilt ze niet met me mee
maar begint me gewoon
uit te lachen. Maar haar

lach verdwijnt al snel als ze
mijn verhitte hoofd ziet.
Helaas was dat niet om 
het verhitte. “kijk eens in 
de spiegel” fluistert ze voor-
zichtig. Dat de spiegel op 
dat moment niet barstte is 
mij nog steeds een raadsel.
Wat een drama, ik zou zeker
een week de deur niet uit
kunnen met zo'n kop.
Doodziek was ik ervan.
Gelukkig had mijn moeder
dat ook door en liet me thuis
uitzieken. Met twee keer per
dag scrubbend onder de
douche staan heeft het toch
nog een week geduurd voor
het ergste eraf was gesleten.
Geen zelfbruiners meer voor
mij, dan maar wit en lang-
zaam bruin worden met
factor 15 of zo.

Mai

*Zijn je benen niet om aan te
zien? Dan is de zigeunerjurk een
uitkomst! Ook deze zomer blijft
de zigeunerlook in. Heb je een
smal bovenlijf en wat stevigere
benen,dan is een jurk met strak-
ke top en wijde rok het mooist.
Om de jurk wat sfeer mee te
geven kun je een brede riem dra-
gen om je taille te showen of je
decollété showen.

*Ook de halterjurk blijft de
komende zomer een 'must-
have' item. Blijf je het moeilijk
vinden om een jurk te vinden
dat jouw 
rondingen 
goed 
opvangt of die 
jouw minder 
sterke punten 
niet laat zien,
dan biedt de 
halterjurk
altijd een 
oplossing.
Je schouders 
blijven immers
altijd mooi!
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* PAASMENU

26,50 euro

Eetcafé Boulevard • Boulevard Barnaart 22
2041 JA Zandvoort • (naast het NH hotel) • 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur •dinsdag gesloten

A

5

*
* SPAANSE OVENSCHOTEL
* RIBEYE ca. 250 gr. met kruidenboter

* BOSVRUCHTENMOUSSE

Zeestraat 55, Zandvoort. 
Tel.: 023-5714681 Vanaf 17.00 uur
(Maandag en dinsdag gesloten)

Al 34 jaar 
een begrip in
Zandvoort en 

omgeving.

R

6

Als u uw ei niet kwijt kunt,
komt u maar naar 
De Lamstrael

Haltestraat 52

N

3

Rames: Nasi-Bami: v.a. € 8,50
Rijsttafel Bintang: v.a. € 14,50  
Spare-ribs Menu: v.a. € 12,50

Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Haltestraat 34,
2042 LN
Zandvoort
T. 023-5712800

E

14A1

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Café Oomstee

Zaterdag 22 april
Voorjaarsfeest!
vanaf 20.30 uur met

Rudolf 
Kreuger!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

O

16
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Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept
Je blijft het liefst thuis, of wordt er
door de omstandigheden toe
gedwongen waardoor die reis er
grotendeels bij inschiet. Het
vreemde is dat je er niet zo mee zit
en je heel goed weet te amuseren!

Eigenlijk wil je wel eens wat anders,
of je komt voor je gevoel iets te
kort. Zit je in een relatie, dan durf
je er misschien niet over te praten
uit angst te kwetsen. Het recept
om verliefd te worden op iemand
anders, maar wil je dat wel?

Samen zijn, thuis of op vakantie,
betekent afspraken maken over
hoe je het financieel samen regelt.
Niet zo romantisch, wel handig 
om problemen te voorkomen.
Romantiek komt later uitvoerig
aan de orde! 

Na een lastige gesprek krijgt een
relatie ruimte. Vraag je je later af
waarom je dat niet eerder hebt
gedaan. Maar ja, je moest er eerst
wat beter voor in je vel zitten.
Romantiek geeft je kracht deze
week! 

Op advies of door bemiddeling van
iemand die je goed gezind is, krijg
je de kans om een conflict op te
lossen. Daardoor verandert een
relatie of samenwerking zo dat je
op een andere manier verder kunt.
Beter voor alle partijen!  

Je haalt soms financieel voordeel
uit een goede samenwerking en
geniet deze week extra van een
mooie liefdesrelatie. Tijd dus voor
een paar mooie schoenen en
pikante lingerie. Zal je partner
uitermate blij mee zijn.

Door nieuwe mogelijkheden op je
pad kun je ook je geldzaken weer
op peil brengen,vooral als je de laat-
ste tijd nogal veel hebt uitgegeven.
Dus een grote meevaller voor je!
Geniet er met volle teugen van! 

Veranderingen in je werk geven
wel meer verantwoordelijkheden,
maar je krijgt ook genoeg vrijheid
om het op jouw manier op te los-
sen. Je krijgt er lol in en je goede
gevoel voor mensen werkt daar-
door nu ook prima.

Wil je op een andere manier je
geld verdienen? Het is nu een
goede tijd om daar achteraan te
gaan. Ook wordt dat oude
meningsverschil opgelost, waar-
door je weer met volle kracht op je
werk kunt storten.

Je zult orde op zaken moeten 
stellen en moeilijke dingen uit het
verleden leren loslaten. Op die
manier sta je open om aan leuke
nieuwe dingen te beginnen.
Misschien dat je ultieme wens nu
eens eindelijk uitkomt.

Grijp de kans om iets te leren met
beide handen aan, ook al lijkt het
eng. Je weet daardoor zo te ont-
plooien dat je er later je voordeel
mee doet. En in de liefde zit alles
goed deze week, Schorpioen!

Je maakt korte metten met alles
wat je tegenstaat. Als je al lang
tegen een aantal zaken hebt lopen
aanhikken, hak je nu de knoop
door. Je gaat als een speer en blijft
dat de komende weken ook doen!   

Benodigdheden:
200 gr. gerookte zalmfilet,
1 kuipje smeerkaas,
(zee) zout, peper uit de molen,
1 bakje alfalfa,
2 hard gekookte
eieren,
1 citroen.

Bereiding:
Laat de smeerkaas enigszins
zacht worden door het buiten
de koelkast te plaatsen. Maal
de gepelde eieren door een
draaizeef. Spreidt op een koel
bord plakjes gerookte zalm en

besmeer die met de smeer-
kaas. Strooi de gemalen eieren
over de smeerkaas. U kunt het
smeerkaas/eierenmengsel op
smaak brengen met een wei-
nig peper en (zee)zout. Rol de
zalm voorzichtig op en laat ze,
ingepakt in plasticfolie, opstij-
ven in de koelkast. Verdeel de
alfalfa over vier ontbijtbordjes
en snijd de rolletjes zalm in
plakjes. Drapeer die over de
alfalfa en serveer met een par-
tje citroen en warm geroosterd
witbrood. Zet eventueel een
pepermolen op tafel voor de
liefhebber.

Paasmenu van uw Zandvoortse Courant
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Voorgerecht
Zalmrolletjes gevuld met smeerkaas op een bedje van alfalfa

Benodigdheden:
600 gr. Bresse kipfilet,
1 dl. gevogeltefonds,
50 gr. roomboter,
20 gr. gedroogde morieljes,
ca. 3 cc. Droge witte wijn,
250 gr. crème fraîche,
(zee) zout, peper uit de molen.

Bereiding:
De gedroogde morieljes in
lauwwarm water zetten om te
wellen. Peper en zout de kipfi-
lets en braad ze licht aan in
roomboter. Haal ze hierna uit
de pan. De pan ontvetten en
afblussen met de witte wijn.
Even laten inkoken. De gevo-

geltefonds toevoegen en ook
even laten inkoken.Vervolgens
de crème fraîche toevoegen en
laten inkoken. De inmiddels
gewelde morieljes toevoegen
(eventueel in ringen snijden)
en laten doorkoken. De kipfi-
lets toevoegen en gaar laten
stoven (circa 15 minuten). De
kip trancheren en de saus
eroverheen naperen. Serveren
met pommes Duchesse (diep-
vries) en sugarsnaps.

Hoofdgerecht
Bresse kipfilet met morieljessaus

Benodigdheden:
400 gr. gewassen aardbeien,
1 blikje groen peperkorrels,
250 cc. slagroom,
1 zakje vanillesuiker,
1 *'schroefdopje' Pernod.

Bereiding:
Droog de aardbeien voorzich-
tig met keukenpapier. Prak de
peperkorrels met een mes of
vork fijn. Sla de slagroom, met
vanillesuiker en de Pernod lob-
big (niet stijf).Wentel de aard-
beien door de peperpuree.
Maak op een dessertbord een

spiegel van de slagroom en zet
daar de aardbeien rechtop in.
Voor decoratie een enkele draai
van de (zwarte) peper uit de
molen.

*= een schroefdop van de
Pernodfles vol.

Dessert
Aardbeien 'au poivre'

3 8 4 7
6 4 5

4 1 6 2
1 3 9 7

2 5 1
3 2 4

8 2 1
2 3 7 6 9

4 1 3 8
Oplossing sudoku week 14

8 6 5 4 7 1 2 3 9
7 4 2 5 9 3 6 1 8
3 9 1 2 8 6 7 5 4
2 8 3 6 5 7 9 4 1
6 1 4 8 2 9 3 7 5
9 5 7 3 1 4 8 6 2
5 3 9 1 6 2 4 8 7
4 2 8 7 3 5 1 9 6
1 7 6 9 4 8 5 2 3

Er worden een aantal cijfers
gegeven. Aan u om de rest in te
vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer
voor in de rijen, één keer in de
kolomen en één keer in de
negen vakjes van de 3x3 vier-
kantjes. De oplossing wordt
volgende week gepubliceerd.

Wil jij ook deze
krant bezorgen?

Voor informatie of aanmelden,
Bel 023 - 573 27 52 of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In rustige buurt, nabij het dorpscentrum, ligt 
deze charmante en goed onderhouden woning. 
In 1990 is de woning geheel verbouwd en v.v. 
kunststof kozijnen met dubbel glas. 
Ind.: hal; vestibule; slaap-annex werkkamer;
moderne badkamer met ligbad, wastafel en toi-
let; ruime berging; 1e et.: woonkamer met open 
keuken; 2e et.: 2 slaapkamers waarvan 1 met 
schuifpui naar balkon; badkamer met douche, 
wastafel en toilet. 

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Schitterend driekamerappartement op de 9e
etage met prachtig vrij uitzicht over de duinen. 
Ind.: hal; toilet; badkamer met douche, wasta-
fel en wasmachine-aansluiting; woonkamer met 
toegang naar het balkon op het zuidoosten; 2 
slaapkamers. Lift in gebouw aanwezig.

Eventueel garage gelegen in de Van Galenstraat 
ter overname ad. 3 23.000,- k.k.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 143 Oosterparkstraat 83 Jan Steenstraat 9A

Op uitstekende lokatie, nabij strand en centrum 
gelegen royaal pension annex woonhuis (totaal 
9 kamers). 
Ind.: beg.gr. hal; gang; kelder; 2 grote kamers; 
toilet; sauna en douche; keuken; berging; was-
ruimte; 1e et.: bordestrap; overloop; 4 kamers 
met douche; toilet; 2e et.: overloop; 3 kamers 
met douche. Woonoppervlakte ca. 190 m2. 

Vraagprijs € 400.000,- k.k. 

Kenzo Flower edp 30 ml voor € 29,95
Coolwater Woman edt 30 ml voor € 19,95
Dolce & Gabbana Light Blue edt 25 ml voor € 21,95
CK one edt 100 ml voor € 34,95
Dolce & Gabbana (rood) edt 50 ml voor € 34,95
Natuurlijk pakken wij uw cadeau's zoals u van ons gewend bent feestelijk voor u in.

Het kan nog gekker!    
Geuren top 5!

Iedere zaterdagmorgen 
tussen 9.00- en 11.00 uur 

20% korting 
op al uw aankopen.

Uitgezonderd: Tabak, geneesmiddelen, 
babyvoeding tot 6 mnd en actie op actie.
Actie geldt op: 13-14-15 en 16 april 2006 Verkrijgbaar bij 

ETOS v.d. Top
Haltestraat 10E
2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Hele straten zitten op jou te wachten…
… als je bezorger bent van de

Zandvoortse Courant

Meld je nu aan! 
Bel 0251-67 44 33 

of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl
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De ontwikkeling begint in
1955. Drie jaar later wordt op
de AutoRAI in Amsterdam een
rijdend exemplaar geïntrodu-
ceerd. De eerste DAF 600 rolt
van de band. De auto heeft als
wereldprimeur de Variomatic,
in de volksmond het Pientere
Pookje. Nederland is apetrots
op haar eigen personenauto-
industrie.

De broers Wim en Hub van
Doorne  vervaardigen in een
werkplaats van krap 16 m2 fiet-
senrekken. Enthousiast begin-
nen ze met het repareren van
aanhangwagens. Nog geen
eeuw geleden, in de jaren
twintig, komt de “Van Doorne
Aanhangwagen Fabriek”, kort-
weg DAF, in de Peelstreek bij
Eindhoven tot grote bloei.
In de jaren zestig groeit de
Eindhovense DAF-fabriek uit
haar jasje. Een deel van de pro-
ductie wordt verplaatst naar
een fabriek in het Limburgse
Borne. In 1975 moet DAF,
vanwege geldgebrek, de 
productie van personenauto's
uitbesteden aan het Zweedse
Volvo-concern. Alleen de DAF-
vrachtwagens blijken winstge-
vend. In de jaren 90 neemt een
Amerikaans bedrijf DAF Trucks
over en krijgt de fabriek in
Borne de on-Nederlandse naam
NedCar.Vandaag de dag vallen
daar weer zware klappen.

Met financiële steun van een
lokale bierbrouwer beginnen
de broers na de oorlog met de
productie van zelf ontworpen
vrachtwagens en legertrucks.
De A van DAF krijgt een nieuwe
betekenis, namelijk die van

Automobiel. Als in een boeiend
jongensboek groeit het familie-
bedrijf onder de bezielende 
leiding van uitvinder 'Meneer
Hub'.Trots als een pauw presen-
teren de broers Van Doorne op
de AutoRai van 1958 hun DAF
600.Het is een vriendelijk ogen-
de personenauto geworden.
De wagen heeft een variomatic,
een unieke aandrijving met
automatische schakelsysteem;
een wonder van techniek, ont-
worpen door meneer Hub. De
auto met het Pientere Pookje
is een uitkomst voor bestuur-
ders met schakelvrees. Hoe
geavanceerd de techniek ook,
het wagentje krijgt in de volks-
mond al snel bijnamen als
'truttenschudder met jarretel-
aandrijving'. Zeker onder auto-
liefhebbers heeft Hollands
Trots geen beste naam.

Het meest bijzondere van het
DAFje is dat je niet hoeft te
schakelen. Iedereen kan ermee
rijden. Jan de Lange, auteur van
het boek 'Dafjes', zegt daar-
over: "Het is zowel het grote
voordeel als ook het grote

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Weet u nog: het Pientere Pookje
Het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft een onderzoek laten
verrichten naar oplichting bij ouderen. De oplichters pakken
hun misdaad steeds professioneler aan. Naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten zal het Fonds een plan presenteren om
de veiligheid voor ouderen te vergroten.

Om de veiligheid van ouderen
te vergroten en tegelijkertijd
oplichting een halt toe te roe-
pen gaat het Nationaal Fonds
Ouderenhulp in samenwer-
king met Homesafety van
Essent een doeltreffende op-
lossing aanbieden die oplich-
ting tegen gaat. Dit plan wordt
in juni tijdens een congres over
oplichting gelanceerd. Voor de
kosten verbonden aan deze
dienst, zoekt het Nationaal
Fonds Ouderenhulp nog een
oplossing zodat ook minder
draagkrachtige ouderen er
gebruik van kunnen maken.
Hierbij kunnen ook gemeentes
een belangrijke rol spelen.

In Nederland worden jaarlijks
duizenden (!) pogingen onder-
nomen om 60-plussers aan de
deur op te lichten. In een vijf-
de van de gevallen lukt die fles-
sentrekkerij daadwerkelijk. Een
gewild middel bij oplichters is
list en bedrog via de telefoon.
“Uit de media bleek al langer
dat oplichting bij ouderen een
groeiend probleem is, de om-
vang kwam echter niet naar
voren uit de bestaande cijfers,”
aldus Jan Romme, directeur van
het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp.“Dit komt omdat slechts
een heel klein deel van de
ouderen aangifte doet bij de
politie.”Een kwart van de onder-
vraagden vindt aangifte doen
niet de moeite waard, 10% gaf
aan te verwachten dat de politie
toch niets met deze aangiftes
doet. Bijna 25% van de ouderen
vertelt het zelfs aan niemand.

Op 7 april heeft de Projectgroep Ouderen en Bewegen een
brandbrief verzonden aan alle afdelingen van de drie oude-
renbonden. Daarin roept zij op om het thema 'bewegen voor
ouderen' hoog op de agenda te zetten. Het daadwerkelijk
actief bezig zijn houdt lichaam èn geest soepel. Zo worden
veel onnodige problemen en narigheid voorkomen.

“Wilt u zich als afdeling inzet-
ten om uw leden in beweging
te krijgen?” De brief is gericht
aan alle afdelingsbesturen van

ouderenorganisaties en
ondertekend door de drie
ouderenbonden, de Algemene
Nederlandse Bond Ouderen

(ANBO), Protestants Christelijke
OuderenBond (PCOB) en de Unie
Katholieke Bond Ouderen (KBO).
Via de ouderenbonden doet
de projectgroep Ouderen en
Bewegen een dringend beroep
op senioren om preventief actief
te zijn.

“Bewegen maakt mensen los;
samen bewegen is goed voor de

sfeer”, stellen de ondertekenaars
van de brief. De projectgroep wil
samen met het Nederlands
Instituut voor Sport en Bewegen
(NISB) dat alle ouderenafdelingen
het onderwerp bewegen actief
gaan stimuleren en ook als
actiepunt in hun programma-
aanbod opnemen. Als positieve
bijdrage aan het ouderenbeleid
noemen zij sociale contacten,
positieve gezondheidseffecten
en het behoud van zelfredzaam-

heid. Uit een onderzoek dat
TNO in 2005 onder 265 lokale
afdelingen van de drie oude-
renbonden uit heeft gevoerd,
blijkt dat 56% van de afdelin-
gen geen bewegingsactivitei-
ten aanbiedt. Op de beweeg-
dag maken de deelnemers
kennis met enkele vormen 
van bewegen zoals Nordic
Walking, dynamic tennis, Tai
Chi, stoelhonkbal en oud-
Hollandse spelen.

Ouderenbonden roepen zichzelf op tot actie

Oplichters maken steeds vaker
deel uit van goed georga-
niseerde bendes die zich o.a.
uitgeven als keurige politie-
agenten, verkopers, klusjes-
mannen, meteropnemers - tot
zelfs 'zwangere' vrouwen aan
toe. Zo blijkt dat bijna 40% 
van de ouderen overdag de
buitendeur niet op slot doet.
Om deze misdadige praktijken
enigszins in te dammen acht
Ouderenhulp het van groot
belang dat ouderen snel 
betere voorlichting krijgen. Als
zij bewust worden van de
gevaren rondom oplichting
zijn ze beter in staat zelf 
maatregelen te nemen. Om
oplichting te voorkomen moe-
ten ouderen volgens het
Nationaal Fonds Ouderenhulp
steeds op vier punten letten. 1)
Doe altijd de deur op slot; ook
overdag. 2) Doe altijd de deur
open met de ketting erop. 3)
Vraag om een identificatie-
bewijs en controleer dit indien
mogelijk bij de betreffende
instantie, laat degene achter
een gesloten voordeur wach-
ten. 4) Vraag of degene terug
komt als ook een bekend
iemand aanwezig is.

De politie Zuid-Kennemerland:
“Wellicht denkt u dat dit alleen
anderen overkomt. Helaas,
het kan iedereen gebeuren.
Doe in ieder geval aangifte 
bij de politie. U geeft de politie
de kans de dader te achterha-
len en u voorkomt dat meer
mensen slachtoffer worden
van oplichting.

Oplichting ouderen:
jaarlijks 400.000 pogingen

nadeel van de DAF geweest.
Als je met zo'n auto reed gold
het als bewijs dat je niet kon
schakelen. Niemand wilde de
indruk wekken dat hij niet met
het koppelingspedaal om kon
gaan. Het ging zelfs zover dat
bij het halen van je rijbewijs er
een aantekening op je papieren
werd gemaakt.

De DAF 600 blijkt succesvol:
tijdens de Rai worden ruim
400 exemplaren verkocht en
het model blijft vier jaar prak-
tisch ongewijzigd in productie.
In het begin zijn de auto's
alleen verkrijgbaar in de ver-
sies Standaard en Luxe. De
Standaard-uitvoering is zeer
sober uitgevoerd, gespoten in
grijs-groen met grijs interieur,
ivoor gekleurde bumpers en
wieldoppen ontbreken.Van de
Sedanuitvoering worden in
totaal meer dan dertigduizend
stuks gebouwd.Tegenwoordig
staat in Eindhoven het
DAF-museum, waar diverse
DAF-auto's kunnen worden
bewonderd: van personen-
auto's tot brandweerwagens.
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Basketbal

Autosport
Danny van Dongen succesvol

op Spa Francorchamps

De heren van The Lions waren heel dicht bij een directe promo-
tie naar de eerste klasse. Lisse echter wilde niet meewerken en
bezorgde kampioen Volendam de eerste nederlaag. Omdat de
beide teams op de tweede plaats eindigen, moet een beslis-
singswedstrijd uitmaken wie samen met Volendam volgend
jaar een stapje hoger mag.

Beslissingswedstrijd moet
promovendus aanwijzen

Lions had zelf zaterdagmiddag
in Amsterdam geen kind aan BV
Schrobbelaar. Met grote over-
macht stelden onze plaatsge-
noten zich kandidaat om te pro-
moveren. In de avond moesten
de Lissenaren aantreden tegen

Volendam. Na een uiterst span-
nende wedstrijd wist Lisse met
(83-81) te winnen van de tot dan
toe nog ongeslagen Volendam-
mers. De beslissingswedstrijd
zal op zaterdag 22 april op neu-
traal terrein gespeeld worden.

Autosport Handbal

De handbalsters van ZSC begonnen de thuiswedstrijd tegen
DSS zeer voortvarend. De 12-9 overwinning viel echter kleiner
uit dan nodig was, omdat DSS halverwege de tweede helft kans
zag op gelijke hoogte te komen.

ZSC dames laten winst
bijna glippen

Het begin was volledig voor
ZSC,dat binnen 10 minuten een
zeer ruime 6-1 voorsprong had
opgebouwd. Nadat dit verschil
bereikt was kwam DSS echter
terug tot 6-5. In de slotfase van
de eerste periode wist ZSC toch
nog een afstand van drie pun-
ten te bewerkstelligen zodat de
ruststand 8-5 was. In het begin
van de tweede helft wist DSS
het ZSC andermaal moeilijk te

Voetbal

SV Zandvoort zaterdag heeft
het moeilijk. De op één na laat-
ste plaats is niet genoeg om
direct in de tweede klasse te
blijven. Afgelopen zaterdag
kwam de nog ongeslagen kam-
pioen Voorland op bezoek. Nu
niet direct het gemakkelijkste
elftal om tegen te spelen.

Zandvoort kwam in een sterke
opstelling in het veld. Met
Robin Castien in de spits,
Dennis Keuning centraal op het
middenveld en Sander
Hittinger als leider van de ver-
dediging. Het geloof was aan-
wezig en de spelers hadden
een goed gevoel. Door doortas-
tend werk van Dennis Keuning
kon Tjeerd Ariesen via de linker

vleugel opkomen tot de achter-
lijn. Met een bekeken pass kon
de verdediger Castien aanspe-
len die simpel bij de tweede
paal kon intikken, 1-0.

Ook de tweede helft gaf een
geconcentreerd Zandvoort te

'Slechts' één punt tegen kampioen Voorland
Zaterdag heeft SV Zandvoort tegen kampioen Voorland 'slechts'
één punt in de wacht gesleept. Lange tijd echter stonden onze
plaatsgenoten op winst. Pas in de slotminuten konden de
Amsterdammers op gelijke hoogte komen.

zien. Al vijf minuten na de thee
kon Bas Lemmens met een
snoeiharde kopbal uit een cor-
ner voor de 2-0 zorgen.
Het laatste kwartier werd voor
Zandvoort echter fataal. In de
75e minuut kon Voorland de
aansluiter maken en met
slechts een viertal minuten te
gaan kon René Paap niets
anders doen dan aan de nood-
rem trekken toen een Amster-
dammer recht op doelman

Jorrit Schmidt af
kon gaan. Met een
penalty spatte de
Zandvoortse hoop
uiteen. Jules Ema-
nuelson, broer van
Ajaxied Urby Ema-
nuelson, velde het
oordeel. Zandvoort
was één punt rij-
ker maar had twee
punten onnodig
laten liggen.
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Zandvoorter Danny van Dongen was het afgelopen weekend
samen met de Belg Marc Goossens succesvol in de openings-
wedstrijd van de Belcar op Spa Francorchamps. Het Belgisch
Nederlands duo wist met de Marcos LM 600 beslag te leggen
op de derde plaats.

Het duo moest al in de training
een flink stuk prijsgeven op 
de Corvettes, die in de Belcar
serie als één van de favorieten
moeten worden gezien. In de
race was dat beeld niet anders.
Het duo Bert Longin en Anthony
Kumpen waren veruit de beste.
Zelfs het Nederlandse duo David
Hart en Aerdenhouter Sebas-
tiaan Bleekemolen moest het

Belgische duo voor laten gaan.
Van Dongen was tevreden.
“Meer mag je op dit moment
nog niet verwachten. De
Corvettes zijn een klasse apart.
We zijn bezig om de auto verder
te ontwikkelen.We hopen op die
manier gedurende het seizoen
de afstand te verkleinen”, aldus
Danny van Dongen.De volgende
Belcar race is in Zolder op 21 mei.

Het afgelopen jaar is de
McGregor Porsche GT3 Cup
Challenge een mooie blikvan-
ger geweest, maar importeur
Pon heeft de stekker eruit
getrokken.Dde BenQ Siemens
BMW130i cup is echter een zeer
goed alternatief te noemen.

BMW
Het BMW veld telt ongeveer
20 wagens waarin de top van
de nationale racerij is verte-

genwoordigd. Uit Zandvoort is
dat Dillon Koster. Uit de direc-
te omgeving zijn het vader
Michael en zoon Sebastiaan
Bleekemolen uit Aerdenhout
die ook beiden een auto zullen
gaan besturen.

Fomule Ford
Door het verdwijnen van de
Formule Renault die opgaat in
een Noord Europees Kampioen-
schap, staat de Formule Ford

Nationaal raceseizoen start met paasraces

De paasraces vormen traditiegetrouw de opening van het
nationale raceseizoen. Voor de deelnemers in de diverse klassen
betekent de winter vaak hard werken om het geld bij elkaar 
te krijgen om aan een nieuw seizoen te kunnen meedoen. De
technici van de diverse wagens zijn vanaf oktober ook druk bezig
om de auto's weer in goede staat te krijgen.

weer flink in de belangstelling.
Jan Paul van Dongen uit Zand-
voort is één van de rijders in
deze klasse.

Clio Cup
Evenals de afgelopen jaren zijn
er ook dit seizoen weer genoeg
wagens voor de Dunlop Sport
Maxx Clio Cup. Cupcoördinator
Frans Lubin heeft tijdens het
winter kampioenschap al
weten te melden dat hij een
redelijk gevuld startveld heeft.
Belangrijkste namen zijn Mike
Verschuur, Bertus Sanders,
Dillon Koster en Marc Koster.

Seat Cupra
De Shell Helix Seat Cupra Cup
komt net als de afgelopen
twee jaar wederom in actie.
Het startveld is niet zo groot,
slechts 12 equipes hebben zich
gemeld bij de nieuwe cupcoör-
dinator Pim Kisjes.
De trainingen beginnen op
zaterdag vanaf 9.30 uur. De
eerste races zijn op dezelfde
dag vanaf 13.00 uur. Op 2e
paasdag begint het program-
ma om 10.00 uur.

zaterdag-bas lemmens scoort het tweede doelpunt

maken en op gelijke hoogte te
komen, 8-8. Na deze tegenslag
haalde ZSC in de slotfase de
winst alsnog binnen. De eind-
stand van 12-9 was voor de
Zandvoortse dames. Debbie
Tibboel was met zes doelpun-
ten de produktiefste ZSC-speel-
ster. De rest van de Zandvoortse
treffers werden gemaakt door
Romena Daniëls (4), Asia el
Bakkali (2) en Laura Koning (1).

Foto: Chris Schotanus
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Nieuwe haring happen 
bij Thalassa

Strandpaviljoen 18.

Huig & Anita Molenaar (Bonnie)
nodigen u uit om 
zaterdag 3 juni tussen
16.00 - en 19.00 uur 
te komen haring happen.
Vers van het mes.

Gratis kaarten af te halen bij
Thalassa Strandpaviljoen 18

Gewoon lekker, 
lekker gewoon.

Tel.: 5715660
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Op een unieke locatie, midden in het 
centrum van Zandvoort maar toch rustig 
gelegen, wordt appartementencomplex
‘Oranjehof’ gesitueerd.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen
verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-
kelder. De appartementen zijn verschillend van
omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 
balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor
vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men
kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de 
overige ruimten zorgen voor een comfortabele
woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift
en een camera voor de video/phone installatie bij
de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in
de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Bezichtiging op de locatie 
met toelichting van de 
architect op afspraak!

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL
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Gemeentelijke publicatie week 15 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 4 april
en de verdere in week 14 door het college genomen
besluiten zijn 11 april vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Open dag gemeente Zandvoort
Hoe werkt uw gemeente? Waar krijgt u subsidie voor?
Wat doet de gemeente met uw klacht? Is het zinvol
om te melden dat stoeptegels niet goed liggen? 
Uw gemeente is een actieve gemeente en laat u graag
zien hoe zij werkt. Op zaterdag 22 april kunt u tijdens
de Open dag tussen 11.00 - 15.00 uur in de centrale hal
ontdekken wat de gemeente voor u doet.

We leiden u graag langs de verschillende informatie-
kraampjes. Ook kunt u een kijkje nemen in de raadzaal
waar de volksvertegenwoordigers de belangrijke
afspraken maken voor Zandvoort. Kinderen kunt u 
met een gerust hart meenemen. Speciaal voor hen is
er een tekenwedstrijd met een kleine attentie voor alle
deelnemers én een prijs voor de mooiste tekening.
Toezicht is geregeld.

Iedere bezoeker van de Open dag krijgt een gratis 
toegangskaartje voor het Zandvoorts Museum en 
elk uur wordt een kist wijn verloot. En voor de eerste
100 bezoekers is er een gratis haring. Haringen hebben
alles te maken met het Zandvoortse wapenschild. Ook
dat lichten we graag toe.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 20 april vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Wijziging ophalen huisvuil
Op maandag 17 april wordt i.v.m. 2e Paasdag geen huis-
vuil opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil
van de maandagwijk op dinsdag 18 april opgehaald.

Extra raadvergadering
De gemeenteraad vergadert donderdag 13 april. Op de
agenda staat:
- Spreekrecht burgers
- Raadsopdracht
- Onderzoek geloofsbrieven van dhr M. Bierman
- Benoeming wethouders
- Benoeming plaatsvervangend voorzitter (onder voor-

behoud)
De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente
agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn
tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.
De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00
uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether
FM 106,9).

U kunt spreekrecht uitoefenen over onderwerpen op
de agenda. Als u van het spreekrecht gebruik wilt
maken, meldt u dit ten minste 48 uur voor de aanvang
van de vergadering bij de griffier. Dat kan telefonisch

op 023 - 57 40 100 en via de website (Bestuur >
Raadscommissies > Meepraten).

Commissie voor alle aangelegenheden
Omdat er na de gemeenteraadsverkiezingen nog geen
commissies zijn geformeerd, fungeert het presidium
zolang als tijdelijke commissie voor alle aangelegen-
heden. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van
25 april vergadert het presidium in deze hoedanigheid
op donderdag 13 april vanaf 16.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de agenda
staat:
- Vaststelling Gedragscode voor bestuurders.
- Voorzieningen wethouders,raadsleden en commissie-

leden 2006 en de regeling outplacement gewezen
wethouders.

- Vaststelling Verordening Ambtelijke Bijstand en
Fractieondersteuning.

- Onafhankelijke adviescommissie voor de behande-
ling van bezwaarschriften.

- Voorstel Noodstroomvoorziening raadhuis
- Voorstel wijziging legesverordening
- Rondvraag
De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over geagendeerde onderwerpen. U hoeft zich
hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-
wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-
punten die op 25 april 2006 aan de gemeenteraad 
ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële
consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en
met 25 april 2006 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Vondellaan 12, plaatsen dakopbouw, ingekomen 

31 maart 2006, 2006-054Rv.
- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen uitbouw achterzijde,

ingekomen 03 april 2006, 2006-055Lv.
- Boulevard Paulus Loot 17, verbouw restaurant,

ingekomen 06 april 2006, 2006-056Lv.
- Willemstraat 4, plaatsen dakkapellen voorzijde,

ingekomen 06 april 2006, 2006-057Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd  
- Bramenlaan 1, 4 coniferen, aanvraag ingekomen 

14 maart 2006, renovatie tuin, wel herplantplicht.
- Zandvoortselaan (Gemeentelijke bomen),66 platanen,

aanvraag ingekomen 3 april 2006, reconstructie van
de Zandvoortselaan (39 bomen worden verplant,
27 bomen worden gekapt, 55 nieuwe bomen wor-
den geplant).

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Nassauplein 1, vergroten van de dakkapel (achter),

verzonden 04 april 2006, 2006-004Rv.
- Burg.van Alphenstraat 108, plaatsen verwijzingsbor-

den, verzonden 04 april 2006 2006-028Lv.
- Haarlemmerstraat 48, veranderen indeling woning,

verzonden 06 april 2006, 2006-032Lv.
- Oranjestraat 12, bouw appartementengebouw,

verzonden 07 april 2006, 2005-219Rv2e fase.

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 indie-
nen. 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 werking van het
besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemenhuis W. Bluys
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Easybit Webware Solutions
Etos
Harocamo Restaurant, Brasserie
Havenaar, Bouwbedrijf
IJzerhandel Zantvoort

Kippetrap
La Fontanella
Monuta
Netexpo Internet
Nova College
P. van Kleeff
Sandd
Thalassa, Strandpaviljoen
Trade Ard
Van Schaik, makelaar

Willemse
Elektrotechniek
Wok Palace
Zandvoort Optiek
Paasactie
Bruna
Corry’s Kaashoek
De Lamstrael
De Nieuwe Puur
Eetcafé Boulevard

Fong Lie
Harocamo
Restaurant/Brasserie
Herenkapsalon Ton Goossens
Juwelier Jim Draaijer
Martijn’s Fietsenhoek
Rosarito Beach and Horse
San Remo Gelateria
Sparke
Toko Bintang

Sport Combinatie

De Zandvoortse Sport Combinatie (ZSC) doet mee aan de
Nationale Sportweek. Deze wordt in de week van 18 t/m 22 april
gehouden. Alle sportafdelingen van ZSC geven d.m.v. een aan-
tal clinics uitleg over hun sport en natuurlijk kan de sport ook
zelf beoefend worden.

ZSC doet mee aan de
Nationale Sportweek

Dinsdag 18 april kunnen de
handballers terecht van 19.30
uur tot 21.00 uur op de locatie
Duintjesveld. De honk- en soft-
balliefhebbers worden ook op
dinsdag 18 april verwacht, ech-
ter op de locatie Kennemer-
weg en wel van 18.30 uur tot
20.30 uur.Woensdag 19 april is
het de beurt aan de tennisaf-
deling van 15.00 uur tot 16.00

Golf

Het toernooi wordt gespeeld
volgens het 'Stableford' sys-
teem en gaat over 18 holes.
Inschrijving kan alleen indien
men beschikt over een Golf
Waardigheidsbewijs (GVB).
De eerste bal zal om 08.30 
uur afgeslagen worden. De
prijsuitreiking wordt rond
19.00 uur in het Gemeen-
schapshuis verwacht en zal

worden omlijst met een koud
buffet.

Het inschrijfgeld bedraagt €72
en is inclusief greenfee, 6 con-
sumptiebonnen, een lunch-
pakket en het koud buffet.
Abonnementshouders van
golfbaan Spaarnwoude beta-
len slechts €42.Tevens bestaat
de mogelijkheid om alleen aan

8e (Kl)ab van der Moolen golftoernooi
Op zaterdag 15  juli aanstaande wordt op de golfban van
Spaarnwoude voor de 8e keer het (Kl)ab van der Moolen golf-
toernooi georganiseerd. De toernooiorganisatie kan slechts (?)
120 deelnemers inschrijven.

het buffet deel te nemen, de
kosten daarvan zijn €16.

Inschrijven kan alleen door
storting van het inschrijfgeld
op rek. nr.: 42.53.35.968 t.n.v.
(Kl)ab v/d Moolen Golf en
onder vermelding van uw
naam en HCP of GVB. De abon-
nementshouders moeten ook
nog hun spelersnummer ver-
melden. Betalingen die na 10
juli binnenkomen, kunnen niet
meer verwerkt worden. Meer
informatie kunt u krijgen via
5731447 of a.moolen@wxs.nl

uur op de locatie Duintjesveld.
Vrijdag 21 april kunnen de dart-
liefhebbers meer te weten
komen over deze sport van
19.30 uur tot 21.00 uur op de
locatie Kennemerweg.Zaterdag
22 april sluit de voetbalafde-
ling de Nationale Sportweek 
af van 10.00 uur tot 11.00 uur
eveneens op de locatie
Kennemerweg.

Tennis
Goede start For Finance/TCZ

Het eerste gemengde team
Tennisclub Zandvoort (TCZ) is de
competitie van de hoofdklasse
goed begonnen. Titelkandidaat
D'alessie Meppel werd op een
onverwachte 5-3 nederlaag ge-
trakteerd.Direct na de enkelspe-
len werd duidelijk dat Zandvoort
het niet gemakkelijk zou krijgen.

Enkel
De beide geroutineerde dames
Andrea v.d. Hurk en Mireille Bink
zorgden voor een 1-1 stand bij
aanvang van de heren enkel spe-
len. V.d. Hurk had geen enkele
moeite met de Slowaakse
Zuzana Kucova, 6-4, 6-0. Bink
echter moest haar meerdere
erkennen in de Oost Europese
Stanislava Horzenka 2-6, 6-7.
Raoel Snijders zond daarna Boy
Westerhof met 6-3, 6-0 terug
naar Meppel, maar nieuweling
Martijn van Haasteren (Sander
Hommel is niet meer op komen
dagen) was in drie sets niet
opgewassen tegen Eric Reuijl 7-
6, 4-6, 1-6.

Dubbel
Ook na de beide dubbels was de
stand in evenwicht. De beide
'Zandvoortse' dames konden
door hun grote routine,Bink was
ooit Nederlands kampioen dub-
belspel, hun wedstrijd redelijk
gemakkelijk naar zich toetrek-
ken, 6-4 en 7-5. De heren echter
moesten de Meppelaren voor
laten gaan via een tiebreak (3-7)
in de derde set, 6-3, 4-6, 6-7.

Mix
De mixed dubbels moesten de
uiteindelijke winnaar aanwijzen.
V.d. Hurk/Snijders liepen over
hun tegenstanders heen, 6-1, 6-
3 maar het andere paar, Bink/ v.
Haasteren, hadden meer moei-
te. Ook deze partij moest via een
tiebreak in de derde set uitma-
ken wie de sterkste waren. Het
Zandvoortse duo wist die naar
zich toe te trekken waardoor
Zandvoort voor een regelrechte
sensatie zorgde door titelkandi-
daat Meppel een 5-3 nederlaag
te bezorgen.

Duiksport

Door Ton Timmermans

Zelfs met een auto het water
induiken, doen ze voor hun ple-
zier. Al enkele jaren na de
oprichting trok het Duikteam
Zandvoort internationale aan-
dacht. Voor het oog van een
Japanse televisieploeg gleed
een auto met enkele 'slachtof-
fers' het koude water in. In 1985
werd dit staaltje herhaald met
enkele KLM-medewerkers. Zo
heeft het team de afgelopen
jaren tal van activiteiten geor-
ganiseerd. Veiligheid in alles
wat de duikers ondernemen

staat steeds voorop. Zo doen
de leden vaak veiligheidsoefe-
ningen voor booreilanden.
Deze zogeheten MTC-trainingen
worden regelmatig gehouden
in Oostvoorne. Die tweejaarlijk-
se oefening is altijd een ware
happening waarbij hoge eisen
worden gesteld aan de con-
ditie van de deelnemers.

DTZ is een actieve club, die in
de zomermaanden ondermeer
duiken in open water organi-
seert. In 2004 werd het plaat-
selijke Zwanenmeertje schoon
gemaakt met als oogst een
oude auto en enkele roestige
fietsen. Ook staat het plezier-
duiken in Vinkeveen en omstre-

Duikteam Zandvoort organiseert reünie
Boven of onder water, overal
zijn ze in hun element. Tijdens
de kwart eeuw dat hun club
bestaat hebben de leden heel
wat beleefd. Op 1 april 1981
werd Duikteam Zandvoort
(DTZ) opgericht door Simon
Corper en vrienden. Om herin-
neringen op te halen en elkaar
bij te praten wordt een feeste-
lijke reünie georganiseerd op
zondag 23 april. Met name oud-
leden zijn van harte welkom.

ken vaak op het programma.
Twee keer per jaar zijn er ver-
schillende leden actief bij het
duiken met de bewoners van
Nieuw Unicum.Ook buitenland-
se duikreizen staan wel eens 
op het programma: Egypte,
Bonaire,Filippijnen en Indonesië.
Op de komende reünie in
strandpaviljoen Thalassa wordt
een fotowedstrijd gehouden.
De mooiste, spannendste of
grappigste onder- of bovenwa-
ter prent ontvangt de publieks-
prijs: de eeuwige roem. Leden
en oud-leden zijn van harte
welkom. Aanvang 16.00 uur.
Graag vooraf een telefoontje
naar Lyde de Graaf:
023-5353389 (na 18.00 uur).

Leden van de duikvereniging, Lyde de Graaf, Astrid Snoep en Eveline Kouwer
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De adverteerders 
van deze week
Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:
(in alfabetische volgorde)
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 HOGEWEG 74 ZANDVOORT

•  Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
•  Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers
en een zomerhuis met eigen entree

•  Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 220 m2,  zomerhuis ca. 80 m2 
•  Perceeloppervlakte 338 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT

•  Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e 
verdieping gelegen met fantastisch uitzicht 

•  L-vormige living (65 m2), royale woonkeuken,
2 slaapkamers en ruime luxe badkamer

•  Dit penthouse beschikt over vele extra’s
en is absoluut een bezichtiging waard!

•  Woonoppervlakte ca. 230 m2

 WILHELMINAWEG 16  ZANDVOORT

•  In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol 
gerenoveerde half vrijstaande woning

•  Fraai aangelegde voor -en achtertuin en oprit
•  De woning beschikt over authentieke details
•  L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers. 
•  Woonopp. ca. 180 m2, perceelopp. 479 m2

Vraagprijs: € 789.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden royaal 4 kamer hoek-appartement 
met zonnig balkon en zeezicht

•  Op de 2e verdieping gelegen en v.v. een moderne
keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

•  Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas
•  Gebouw is voorzien van lift
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 224.500,-

 HALTESTRAAT 33 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

•  Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,
deze word verkocht in verhuurde staat

•  Royale 2-kamer bovenwoning met eigen entree
•  Royale woonkamer van ca. 32 m2

•  Moderne keuken, moderne badkamer
•  Balkon aan de voorzijde
•  Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

 Koopprijs € 395.000,-

 BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over
de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

•  Dubbele garage en oprit voor meerdere auto’s
•  L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde 

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
•  Goed onderhouden, doch gedateerd
•  Woonopp. ca. 190 m2 , perceelopp. 637 m2

Vraagprijs: € 895.000,-

Appartement: € 625.000,- 
Per garage: €   30.000,- (3 stuks)

Wij bieden een zeer afwisselende baan, in een jong en gezellig team, voor 32 uur per week.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het opstellen van koopaktes, het uitwerken van taxatierapporten,

algemene correspondentie, telefoonbehandeling en nog veel meer!

TER VERSTERKING VAN ONS DYNAMISCH TEAM ZOEKT CENSE & VAN LINGEN MAKELAARS
OP KORTE TERMIJN EEN SECRETARESSE/ALLROUND BINNENDIENST MEDEWERKER.

Stuur je sollicitatie met c.v. naar:

Cense & Van Lingen Makelaars

T.a.v. F.M. Knauf 

Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2

2042 PR Zandvoort.

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR IEMAND DIE:

Flexibel is
Ervaring heeft met de computer o.a. Windows en Word
Zelfstandig kan werken
Bekend is met Zandvoort
Eventueel ervaring heeft in de makelaardij.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

CVL_Adv_ZC0615.indd   1 11-04-2006   16:28:20



2e jaargang • nummer 16 • 20 april 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoortse 
Courant 

De Mannetjes

‘Deze wethouder is 
vast een voorstander 
van de nieuwe naam 

van Zandvoort:
Amsterdam Beach’

Bierman komt niet
hier wonen

1

metamorfose voltrokken. In 
de aangepaste tuin staat een
kas waar vlindervriendelijke
planten de honderden vlinders
momenteel nog bij elkaar 
houden. Straks als het warmer
wordt kunnen de vlinders in 
en uit vliegen. De bedoeling
van Paul was dat de tuin 
niet alleen voor hem bestemd

was maar dat ook alle be-
woners zouden mee kunnen
genieten.

Op zondagavond 23 april om
20.30 uur bij SBS 6 kunt u de
reportage van Hart in Aktie zelf
meemaken en zien hoe Wendy
van Dijk en haar team het
onmogelijke mogelijk maakt.

Op 12 en 13 april stond Wendy
van Dijk, bekend van onder
meer Hart in Aktie, bij Nieuw
Unicum startklaar om een
wens te vervullen van bewo-
ner Paul Droogh. De vrij-
willigers die Paul altijd trouw 
terzijde stonden met zijn 
tuinactiviteit, hadden Wendy
van Dijk aangeschreven om

NIEUW COMPLETE 
ZONNEBRILLEN 

COLLECTIE
MARLIES DEKKERS

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

Zandvoort Optiek

zijn allerliefste wens, een vlin-
dertuin, te vervullen. Helaas
heeft Paul, die een ernstige
spierziekte had, zijn wens 
niet meer kunnen meemaken.
Paul is drie dagen voordat
Wendy kwam overleden. Zijn
wens, die ook voor hem
geheim was, is toch voltooid.
In twee dagen tijd was de

Opnamens van Hart in aktie in het Nieuw Unicum

Afscheid nemen van de 
oud-wethouders

in de gemeentelijke 
publicatie leest u 
wanneer dat kan

Hart in Aktie:
Vlindertuin in Nieuw Unicum

Actueel
P3 Nieuwe wethouders

Actueel
P9 Winnaars puzzelactie

• Desembrood wit of 
volkoren € 1,75

• Waldkornbrood 
heel € 1,95 / half € 1,-

• Roomboter Appeltaartje 
€ 5,95 

Geldig t/m zondag 23 april

Vanaf heden: 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Scooterrijder komt om
Een ongeluk in ‘de bocht’ van de Kostverlorenstraat, heeft
maandagavond het leven gekost van een 37-jarige scooterrijder
uit Heemstede. Het slachtoffer botste frontaal op een tegen-
ligger, bestuurt door een 28-jarige vrouw uit onze woonplaats
en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde in de
bocht van de Kostverloren-
straat tussen de kruisingen
met de Sophiaweg en de
Quarles van Uffordlaan. Naar

verluidt kwam het slachtoffer
uit de richting van de Sophia-
weg. De auto, waarvan de in-
zittende ongedeerd bleef,kwam
uit de richting van de Quarles

van Uffordlaan. Het verkeer uit
beide richtingen werd meer
dan een uur omgeleid.

Een blaastest van de vrouw
wees uit dat zij niet onder
invloed van alcohol was. De
juiste toedracht van het onge-
luk wordt door de politie van
district Kennemerland Zuid
onderzocht. Mogelijk heeft de
drukte in Zandvoort iets met
het ongeluk te maken gehad.

Algemeen
P11 KNRM: Passie voor zee

Sport
P21 Paasraces
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Huisartsenpost

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Gesloten:
Donderdag 
20 april 
(i.v.m. personeels-
feestje)

Zaterdag 
29 april

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Burgerlijke stand

Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
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Opmaak:
IR Design Zandvoort
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Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW Castricum

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
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ZATERDAG 23 APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. J.G. Korteweg uit Haarlem
Protestantse gem. Aerdenhout,
In verband met verbouwingswerkzaamheden
zijn de diensten in april en mei verplaatst naar
Heemstede Oude Kerk, Wilhelminaplein Heemstede 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

18 maart 2006 - 24 maart 2006
Geboren:
Isabelle, dochter van: Jonquière, Bart Jan Sixti en:
Becks, Andsella

Gehuwd:
Stammis, Klaas en Heil, Teresa Mary

Overleden:
Gras, Hendrik Marinus, oud 89 jaar
Draijer, geb. Duivenvoorde, Johanna Catharina,
oud 78 jaar
Droogh, Paulus Johannes, oud 42 jaar
De Jong, Pieter, oud 41 jaar

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts
buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:
17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:
van vrijdags 17.00 uur
tot maandags 08.00 uur.

2

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

20
21
22
23
24
25
26
27

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

April

04.19
05.10
06.09
07.34
09.10
10.10
11.00
11 .39 

08.33
09.28
1 1 . 3 0
12.49
13.49
14.39
1 5 . 2 5
1 6 .1 2

16.28
17. 44
19.09
21.09
22.24
23.14
23.30
23.59

21.10
22.29
23.59

-
-
-
-
-

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-
-
-

01.20
02.19
03.10
03.51

Collecteren bij de buurman!
Met de Paasraces op paas-
maandag 17 april werd
traditiegetrouw het race-
seizoen op Circuit Park
Zandvoort geopend. Op
deze mooie dag gaf het
Circuit Park zijn buurman
Het Dierentehuis Kenne-
merland de gelegenheid
om tijdens de races te col-
lecteren voor de nieuw-
bouw van het asiel.

Gelukkig liet de zon zich
geregeld zien en was het
gezellig druk De vier vrij-
willigers van de Dieren-
bescherming hadden
geen moeite bezoekers
van de races aan te spre-
ken voor een donatie. Er
werd gul gegeven en aan
het eind van de dag bleek
er maar liefst €687,70 te
zijn opgehaald!

Al met al een geslaagde
dag voor de Dierenbe-
scherming. Zo komt de

noodzakelijke nieuwbouw
van het Dierentehuis
Kennemerland in Zand-
voort steeds dichterbij.
Wilt u ook helpen om de
laatste 3 ton bij elkaar te
krijgen? Uw bijdrage is
welkom op bankrekening
32.63.14.342 t.n.v Fondsen-
werving Dierenbescher-
ming.Het Dierentehuis
Kennemerland bedankt
het Circuit Park Zand-
voort nogmaals voor hun
toestemming om te 
collecteren.
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Wegdromen in
Zandvoort

Dagdromen. Wie doet het
niet? Als je even rustig zit.
Weggezakt op de bank. Al 
of niet voor de TV. Want TV
kijken is slaapverwekkend.
Dat is al jaren bekend. Of 
‘s nachts. Maar dan zijn de
dromen levensecht. Zo lijkt
het tenminste. Wakker ge-
schrokken denk je dan: droom
ik of is het echt? Soms droom
ik wel eens, lach niet, van
papillotten! Ik zal het uitleg-
gen. Als kind zijnde moest je
‘mooi’ zijn. Vooral met feest-
dagen. Verjaardagen. Kerst.
Of Pasen. Vooral met Pasen.
Voorjaar. Nieuwe kleren.
Nieuwe schoenen aan. En
krullen in je haar. Compleet
met grote, strik. Nu had ik
aan krullen geen gebrek. Nog
steeds is de mensheid jaloers
op deze natuurlijke uitwas.
Ze noemden mij ook altijd
krullenbol. Gruwelijk vond 
ik dat. Maar mijn moeder
vond ze te wild.Die krullen.
Op feestdagen moesten ze
getemd. Pijpenkrullen waren
de mode.‘s Avonds gebeurde
het volgende ritueel. Van
oude kranten werden stroken
gescheurd. Gedraaid tot een
soort lange stokken werden
ze in mijn haar gedraaid.
Nat gemaakt met bier of 
suikerwater. Een in stukken
gescheurd oud laken erom-
heen gedraaid. Stuk voor stuk
werden mijn haren getemd.
En dan moest ik slapen. Met
die dingen in mijn hoofd. Een
drama. Dat kan ik je wel 
vertellen. Fatsoenlijk liggen
was niet mogelijk. Meestal
legde ik de ‘stokken’omhoog.
Ook dat deed zeer. Het-
-zelfde als oorknoppen, die 
je ‘s nachts bent vergeten uit
te doen. Mijn papillotten
moesten blijven zitten. Tot
de volgende ochtend. Die
krengen eruit halen was 
nóg erger. “Wie mooi wil 
zijn moet pijn lijden”. Geluk-
kig is dat allemaal uit de
mode. En mogen de kinderen
makkelijke kleren aan! 

Lienke Brugman
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Zandvoortse raad bijeen voor bijzondere vergadering

Oppositie
De oppositiepartijen
CDA, GBZ, SP en
GroenLinks voelden
zich buitengesloten
toen de raadsopdracht
ter tafel kwam. Ze
maakten bezwaar
tegen de gevolgde 
procedure waarin ze
niet van te voren
waren gekend. CDA
fractievoorzitter Gert-
Jan Bluijs twijfelde
zelfs over de rechtma-
tigheid van de gang
van zaken en stelde
een onderzoek in het
vooruitzicht. Via een
achttal amendementen pro-
beerde de oppositie nog enige
grip op de zaak te krijgen maar
slechts één daarvan kon door de
coalitie worden gehonoreerd.
De raadsopdracht zal nu door
het college als collegeprogram-
ma worden uitgewerkt.

GroenLinks
Tijdens de besprekingen over de
raadsopdracht was het opmer-
kelijk dat VVD-leider Wilfred
Tates probeerde om GroenLinks
bij zijn coalitie binnen te halen.
Meerdere keren gaf de liberaal
aan dat de programmapunten
niet zover uiteen liggen.“Wat u

Op 13 april is de nieuwe
Zandvoortse gemeenteraad
voor een bijzondere vergade-
ring bijeen geweest. Op de
agenda stonden de raadsop-
dracht, opgesteld door de
coalitie van VVD, OPZ en
PvdA en de benoeming van
de drie wethouders.

aangeeft belangrijk te vinden
ligt echt zo ver niet af van wat
wij willen”, was de boodschap
aan Cees van Deursen (GL).Toen
echter bij de stemming over de
raadsopdracht het GroenLinks
raadslid tegen stemde, merkte
Tates op dat er nu geen mogelijk-

heid meer was voor GroenLinks
om in de coalitie te stappen.

Dispensatie
Een levendig debat leverde de
benoeming van de wethouders-
kandidaat van OPZ, Marten
Bierman,op.Na bestudering van
de geloofsbrieven door een ad
hoc commissie, werd duidelijk
dat Bierman niet voornemens
is om in de gemeente Zandvoort
te gaan wonen. De gemeente-
wet geeft echter aan dat zowel
burgemeesters als wethouders
en raadsleden, binnen de ge-
meentegrenzen moeten wonen.
Dit om gevoel met de samenle-

ving te verkrijgen. De wet geeft
wel aan dat er dispensatie 
van één jaar mogelijk is voor
bijzondere gevallen en dat even-
tueel één jaar verlenging kan
worden verleend. Nu staat de
Gemeentewet op de lijst van te
vernieuwen wetten en zou er de

mogelijkheid kunnen ontstaan
om de dispensatie jaarlijks te
kunnen verlenen. Dit is echter
niet de intentie van de wet.

Gemeentewet
OPZ heeft gemeend om al een
voorschot te kunnen nemen op
de nieuwe Gemeentewet en wil
wethouder Bierman ieder jaar
voor dispensatie voordragen.Uit
het debat bleek dat niet ieder-
een het daarmee eens is. VVD
raadslid Fred Paap sprak dan ook
van een probleem voor OPZ bin-
nen nu en een jaar omdat vol-
gens hem de Tweede Kamer
niet eerder dan maart 2007 de

Gemeentewet in behandeling
zal nemen.Daarna moet hij nog
door de Eerste Kamer geloodst
worden en in de Staatscourant
worden gepubliceerd voordat
hij geldig is. Dat duurt volgens
Paap minimaal een jaar of zelfs
nog meer.Bierman had een aan-

tal weken geleden
voor de microfoon
van Goedemorgen
Zandvoort laten
weten er niet over te
denken in Zandvoort
te gaan wonen.
Nu nuanceerde hij
die uitspraak en 
zei zich te willen
“oriënteren op woon-
gelegenheid binnen
de Zandvoortse
gemeentegrenzen”.

Stemming
Na de geheime
stemming over de
kandidaat-wethou-
ders werd duidelijk
dat alleen kandidaat

Gert Toonen (PvdA) met alge-
mene stemmen was gekozen.
Tates had twee tegenstemmen
en Bierman vier, waardoor alle
drie de wethouders konden
worden beëdigd.

Als laatste had burgemeester
Rob van der Heijden nog een
verrassing in petto. Omdat
Toonen de raad moet verlaten
om wethouder te kunnen 
worden, werd hij geëerd door
middel van een Koninklijke
onderscheiding, voor zestien
jaar raadsarbeid. Hij werd
benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau.

De nieuwe wethouders Marten Bierman (OPZ), Gert Tonen (PvdA) en Wilfred Tates (VVD)

Een juweel in de 
kroon van Zandvoort

Vlak voor de Paasdagen was het dan echt helemaal klaar. Het vernieuwde
Raadhuisplein ligt er schitterend bij, een juweel in de kroon van Zandvoort.
Bovenstaande foto werd in de vroege vooravond genomen en het is frappant
dat er slechts een enkele wandelaar op zichtbaar is.
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Clubspecial, Circuit Park Zandvoort

viering koninginnedag, centrum vol met
kraampjes, spelletjes en evenementen.

Zeepkistenrace
Aanvang 17.00 uur, Haltestraat

Fastlane Clubraces, Circuit Park Zandvoort

Jazz in Zandvoort
Louis van Dijk plays Louis van Dijk.
Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

Zandvoort Darts Open Jeugd,
voor 9 t/m 16 jarigen.
Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

Week van de Zee:
Gezellig cultureel evenement in centrum 
van Zandvoort: live muziek, cabaret,
kinderdisco, swingende workshops 
en kraampjes

23 apr.

29 apr.

29 apr.

7 mei

7 mei

13 mei

20-28 
mei 

Zwangerschapscursus
Waves, beach en health center is een ontspannings-
en behandelcentrum aan de boulevard, dat in juni
haar éénjarig bestaan zal vieren. Naast de ontspan-
ningstrainingen, massages en pilateslessen begint
op vrijdag 28 april een zwangerschapscursus van 16.30
tot 18.00 uur. Deze praktische en informatieve cur-
sus wordt vier keer per jaar gegeven voor aanstaan-
de moeders, onder leiding van Cathy Samé Lottin.

Het doel van deze cursus
is zwangere vrouwen op
een ontspannen en
actieve wijze te begelei-
den. Je krijgt inzicht in de
lichamelijke veranderin-
gen die tijdens de zwan-
gerschap, bevalling en de
periode erna plaatsvin-
den. Naast deze theorie
leer je in het praktische
deel een goede lichaams-
houding te ontwikkelen.
Je krijgt tips over hoe je
het beste kunt omgaan
met belangrijke spieren
en spiergroepen die tij-
dens de zwangerschap
en bevalling belast wor-
den. Tenslotte leer je ook
doelgerichte ademha-
lings- en ontspannings-
oefeningen. Cathy Samé

Lottin is oefentherapeut
Mensendieck en geeft
vol enthousiasme deze
cursus. Door haar para-
medische deskundigheid
is de cursus ook bijzon-
der geschikt wanneer je
zwangerschaps- of bek-
kenklachten hebt.

Ben je in juni of juli uitge-
rekend? Wil je je inschrij-
ven of meer informatie?
Bel Cathy: tel. 571 3255 of
mail info@newwaves.nl.
Cursus: 5 lessen vòòr en
1 les na de bevalling.
Kosten: 120 euro. Kijk ook
op www.caritasalome.nl 
Waves bevindt zich aan
de Burgemeester van
Fenemaplein 2-6, onder
het Palace hotel.

Jeugdafdeling Wim Hildering speelt
‘Bliksem op kasteel Von Blitzen’

Een komedie in drie bedrijven geschreven door Jack Sharkey en vertaald 
door Nicolet Steemers. Het stuk is een absurdistische parodie op de roman van

Mary Shelley’s ‘Frankenstein’ uit 1818.

Frank en Babsy, studiege-
noten van Daisy zijn te
gast op kasteel Von
Blitzen. Daisy is de doch-
ter des huizes, zij besluit
na vier jaar haar ouders
eens op te zoeken en op
de hoogte te stellen van
het feit dat zij haar diplo-
ma gehaald heeft. Het
heeft er echter alle schijn
van dat zij niet geheel
gelegen komen en er
gebeuren vreemde din-
gen op kasteel Von
Blitzen: mysterieuze ver-
dwijningen, akelige
geluiden uit de kelder en
griezelige gebruiken
komen aan de orde. Om
nog maar te zwijgen over
de zonderlinge verschij-
ning van Mord, de hand-
langer van Daisy’s vader,
die iedereen angst inboe-
zemt. Dit alles wordt
gecompleteerd door het
bestaan van een geheim

laboratorium, waarin een
experiment plaatsvindt
dat sinds Frankenstein
niet meer is vertoond!

Het verhaal van de krank-
zinnige geleerde Victor
Frankenstein die een
dode tot leven wekt en
zo een monster creëerde
is alom bekend. Sharkey
maakte daar een kome-
die van, die eigenlijk weer
de vloer aanveegt met
alle andere persiflages
van Frankenstein. Het
resultaat is een hilarisch
stuk, dat op weergaloze
wijze wordt verbeeld
door de jonge acteurs

van Wim Hildering.
Waarschijnlijk zullen de
personages van o.a.
Donald Von Blitzen (de
krankzinnige geleerde
vertolkt door Martijn
Olieslagers), zijn hand-
langer Mord (Jurjen
Mans) en de Transyl-
vanische huishoudster
(Bart Koper) nog dagen
door uw hoofd spoken.

De uitvoering is op 22
april in De Krocht, aan-
vang: 20.15 uur, zal open
om 19.30 uur. Kaarten
zijn aan de kassa van 
De Krocht te verkrijgen 
€ 5 per stuk.

Zondag 23 april 2006

Koorworkshop 
‘Mozart on the beach’

Na het succes van de korendag 2005 waaraan 
60 mensen hebben deelgenomen, organiseert
Pluspunt voor het vijfde jaar een dag voor zangers 
en zangeressen die enige ervaring hebben in een 
koor. In dit Mozart jaar zullen twee stukken 
van Mozart worden ingestudeerd, de rest is nog een
verrassing.

Onder leiding van de
bekende dirigent André
Kaart zal ‘s morgens van
10.00 tot 13.00 uur 
worden gewerkt. Na 
een gezamenlijke lunch
worden van 14.00 tot
17.00 uur de puntjes op
de i gezet. Vervolgens
worden de deelnemers
weer om 19.00 uur in de
Protestantse kerk aan 

het kerkplein verwacht.
Daar zal dan vanaf 
20.00 uur het resultaat
van de workshop aan het
publiek worden getoond.

De kosten voor deze work-
shop zijn slechts € 25,00
p.p. inclusief lunch. Voor
meer informatie of voor
opgeven: Pluspunt, Fle-
mingstraat 180, 57 17113.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Plaats voor slechts
€ 5,- een ‘Zandkorrel’

Zie pagina 8

Iets te verkopen?

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur 

571 61 05 of 06 121 361 31
dan wordt deze alsnog binnen 

24 uur nabezorgd!
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Met oog en oor
de badplaats door

Banier
Wat zijn de wapperende
banieren (een soort vlaggen)
in de rotonde’s van de aan en
afvoerwegen van Zandvoort
een feestelijk gezicht. De
banieren zijn ontworpen
door onze eigen kunstenaar
Marianne Rebel. Afgelopen
jaar was het ontwerp van de
vlaggen ook van haar hand,
alleen waren de kleuren toen
niet geworden zoals Marianne
ze bedacht had. Dit jaar zijn
de originele kleuren afgedrukt
en het geeft een welkoms
gevoel bij binnenkomst. Hoe
de gevoelens zijn bij het ver-
laten van Zandvoort is nog
een open vraag. Maar één
ding is zeker. Het zal niet aan
de vrolijk gekleurde banieren
liggen.

Banier met een P
Maar niet alleen in de ver-
keersrotonde’s zijn de banie-
ren te bewonderen.Ze zijn ook
op de boulevard geplaatst. Op
het vlaggendoek staat een
grote P en in het logo van
Zandvoort is een getekende
fiets cq. motor, zo kan men
zien dat hier een (bewaakte)
fietsenstalling te vinden is.
Leuk en creatief bedacht.Alleen
op een bewaakte stalling moe-
ten de toeristen nog even
wachten; die komen pas wan-
neer de actie “bij de hand naar
het strand” van start gaat.

Verwijzing
Tijdens het bewonderen van
het mooie Raadhuisplein viel
het me op dat er geen enkele
verwijzing te vinden is naar
het Zandvoorts Museum.
Waarom zo bescheiden voor
zo’n mooie toeristen attractie.
Wat me nog meer verbaasde?
De deur van het museum was
op goede vrijdag en op 2e
paasdag gesloten. Het muse-
um is natuurlijk een onderdeel
van de gemeente maar een
beetje klantvriendelijk van de
gemeente naar de Zandvoort-
bezoekers is toch wel wenselijk.

Positieve gevolgen
De rubriek oog en oor wordt
zelfs door de gemeente 
goed gelezen, zo meldt een
trouwe lezer. Op zijn verjaar-
dag, 11 april, kreeg hij een mooi
cadeau aangeboden in de
vorm van het terugplaatsen
van de zeven witte bankjes op
de Rotonde bij het Casino. Met
veel plezier heeft hij alle bank-
jes even ingezeten. De dag
erna werden er acht grote
bloempotten met zeedennen-
bomen (in plaats van de 
palmbomen) op de Rotonde
geplaatst. Het venster van
Zandvoort heeft weer allure! 

Succes
Afgelopen zaterdag kon men vier
zakken Gft-compost gratis bij de
Remise afhalen. Het was een

gezamenlijke actie van de
Gemeente Zandvoort en het
afvalverwerkingsbedrijf Meer-
landen als beloning voor het
scheiden van het Gft afval. De
file met wachtende auto’s
stond in de Kamerlingh Onne-
straat vanaf de Remise tot aan
de ingang van BMZ aan de
Noorderstraat. Door geduldig
in de rij te blijven staan, liggen
er in mijn tuin vier zakken om
verwerkt te worden. Bedankt
ook namens mijn tuinplanten.

Nat rokertje

Honderden pakjes met
Griekse sigaretten van het
merk Phillip Moris waren een
paar dagen terug op het
strand aangespoeld. Dat had
men snel in de gaten en het
jutten naar gratis sigaretten
kon beginnen. Zelfs de doua-
ne was snel ter plekke om 
de pakjes op te halen. In 
het Juttersmuseum aan de
Rotonde liggen 63 pakjes ter
bezichtiging. Ze zijn gejut
door bezoekers en door super
jutter Wim Kruiswijk.

slachtoffers. De slachtoffers 
zijn later herbegraven op het
Ereveld op de Oosterbegraaf-
plaats te Amsterdam.

Adoptie gedenksteen
Wat de heer K.C. van der Mije
Pzn in 1947 niet lukte om, via
een oproep in het Zandvoorts
Nieuwsblad, op deze gedenk-
waardige plaats een monu-
ment op te richten voor de zes
dappere Britten, lukte wel in
1986. De Stichting Comité
Zomerzegels heeft in elke 
provincie destijds een plaats
uitgekozen met een schenking
waardoor de monument-
adoptie kon worden gestart.
De toenmalige Van Heuven
Goedhartschool (tegenwoor-
dig De Duinroos) adopteert
het “Vliegersmonument” in de
Amsterdamse Waterleiding-
duinen.Het doel van de adoptie
is om de schooljeugd te inte-
resseren voor de geschiedenis
van de 2e WO. In zijn toespraak
belooft de heer A. Reinders,
hoofd van De Duinroos, in
lengte van dagen dit monu-
ment te verzorgen. Tevens
vraagt hij aan twee leerlingen
naar de betekenis van deze
speciale middag. Roby en Jurre
vertellen in hun eigen woorden
de geschiedenis van de neerge-
storte Halifax en waarom zij de
slachtoffers herdenken. Burge-
meester Van der Heijden roept
de jeugd op om begrip en 
respect voor elkaar te hebben.
We moeten de vrede blijven

uitdragen want er is maar 
een flinterdun verschil tussen 
oorlog en vrede. De heer
Borghout, Commissaris van de
Koningin zegt in zijn toespraak
ondermeer dat vrede niet van-
zelfsprekend is. In de samenle-
ving en juist op scholen moet
er een afweging zijn dat je niet
moet schelden maar meer met
elkaar moet praten. De ouderen
die de oorlog hebben meege-
maakt willen de geschiedenis
van de 2e WO aan de jeugd
overdragen, beëindigt de heer
Borghouts zijn toespraak.
Tijdens de bijeenkomst over-
handigt de heer Borghouts
aan leerling Annelot Kaspers
een afbeelding van het wapen-
schild van het 298e Squadron
van de RAF die straks een mooie
plaats krijgt in de school. Na

afloop van de korte plechtig-
heid leggen drie leerlingen een
krans bij de gedenksteen.
Daarna worden de Engelse,
Nederlandse en Provinciale
vlaggen gehesen. Een groep

leerlingen zingt het Engelse en
Nederlandse volkslied en als
afsluiting het Zandvoortse volks-
lied. Met deze 20ste herdenking
wil de jeugd tonen dat ook zij de
vrede, jaarlijks,blijven uitdragen.

Indrukwekkende herdenking
in de Zandvoortse duinen

De heer H. Borghouts, Com-
missaris van de Koningin in
Noord Holland en de heer M.R.
van der Heijden, burgemeester
van Zandvoort, fietsten voorop
de stoet. Na 4 kilometer fietsen
arriveerden de belangstel-
lenden en genodigden op het
“Kromboomsveld” waar de
plechtigheid plaatsvond.

De laatste missie
Terwijl de 2e WO bijna ten einde
is, voltrekt zich op 12 april 
1945 om 22.58 uur een tragedie
boven de Zandvoortse duinen.
Vanaf vliegbasis Tarrant Rush-
ton in Engeland vertrekt een
Halifax transportvliegtuig van
de Royal Air Force (RAF). De zes
bemanningsleden voeren een
speciale opdracht uit. Zij moe-
ten een lading wapens, muni-
tie en springstoffen bestemd
voor de Nederlandse Binnen-
landse strijdkrachten afwerpen
in de buurt van Ter Aar (ZH).
Kort na middernacht wordt
het vliegtuig ter hoogte van
Zandvoort geraakt door Duits
afweergeschut. Brandend stort
de Halifax met een enorme
explosie in de duinen neer.
Niemand van de bemanning
kan zich nog tijdig uit het
vliegtuig redden. De plaats 
van de ramp is door de aan-
wezigheid van een Duits mij-
nenveld moeilijk te bereiken
maar toch weten enkele
Russische militairen het toestel
te bereiken en ze zorgen voor
een provisorisch graf van de

Op donderdag 13 april fietsten 28 leerlingen van groep 7 en 
groep 8 van o.b.s. De Duinroos te Zandvoort voor de 20e keer
naar hun geadopteerde monument in de Amsterdamse
Waterleidingduinen.

Leerlingen van OBS De Duinroos bij het geadopteerde monument

Leerlinge Annelot Kaspers ontvangt een afbeelding van het wapenschild, uit
handen van commissaris van de Koningin van Noord Holland, de heer Borghouts.
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Interview met Cees van Deursen, GroenLinks

De 56-jarige Cees van Deursen
is een echte Zandvoorter.
Geboren aan de Zandvoortse-
laan maakt hem ook nog eens
een echte ‘wegger’. Als kind
was hij niet weg te slaan bij de
Zandvoortse duinen en de zee.
Zijn liefde voor dieren, milieu
en natuur zat er al vroeg in.

Cees had alles, een goede
baan, een leuke huurflat, een
auto en een vrouw. Maar toch
bleef het kriebelen. Samen met
zijn huidige vrouw vertrok
Cees toen hij in de twintig was,
voor twee jaar naar Zuid-Afrika.
“Het was een geweldige tijd.
Veel leeuwen en giraffes gezien
en rondgereisd. Ik raad ieder-
een die jong is aan om wat van
de wereld te zien”, zegt hij nog
steeds laaiend enthousiast
over dit mooie land.

Van Deursen is altijd betrok-
ken geweest bij maatschappe-
lijke organisaties. Greenpeace,
Milieudefensie, Natuurmonu-
menten en de Stichting Duin-
behoud; zolang het maar met
natuur te maken heeft.“Helaas
heb ik wegens tijdgebrek niet
echt actief mee kunnen doen.
Ik werkte 60 uur per week 
in de automatisering en het
bankleven, maar natuur en
milieu speelden wel altijd 
een belangrijke rol in mijn
leven.’’

Omdat hij het nu wat rustiger
aan doet, heeft hij tijd voor
andere dingen. Na tien jaar

voorzitter te zijn geweest van
de bibliotheek trok de politiek
hem: “Ik was acht jaar zijde-
lings bij de politiek betrokken
en nu wordt het echt tijd om
zelf actief als volksvertegen-
woordiger mee te gaan doen.’’

Wat wil Van Deursen de
komende vier jaar onder de
aandacht brengen? “Het
milieu en het wonen in de
sociale markt zijn onderbelicht.
Wat ik een belangrijk punt vind
is de sociale woningbouw in
het Louis Davids Caré.
GroenLinks wil dat minimaal
30% van de nieuwe woningen
voor de sociale sector worden
gebouwd”, aldus Van Deursen.

Of hij in zijn eentje echt een
vuist kan maken is nog de
vraag. “GroenLinks zit in de
gemeenteraad en daar moe-
ten we gebruik van maken.
We hebben nu een podium
zodat mensen zien waar
GroenLinks voor staat”, geeft
hij als reden.

Het college is inmiddels
gevormd.VVD, OPZ en de PvdA
hebben de afgelopen weken
flink lopen vergaderen.“Vanaf
het begin was al duidelijk dat
deze partijen het college zou-
den gaan vormen, maar
ondanks dat heeft het twee
weken geduurd! En alles heeft
achter slot en grendel plaats-
gevonden, dat vind ik echt een
slecht voorteken, een heel
slecht voorteken”, sluit hij af.

Cees van Deursen staat
voor het milieu

De lijsttrekker van

GroenLinks, Cees van

Deursen, besloot pas in

december vorig jaar om

in de politiek te gaan.

Wat hem de doorslag

gaf? “Ik vond het nodig

dat er een groen geluid

in Zandvoort kwam”,

aldus de GL voorman.
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Frits van Loenen Martinet
werd door zijn tante er op
attent gemaakt dat er een
vacature vrij kwam bij de prak-
tijk van Willemse. “Werkzaam
bij een chartervloot was deze
omschakeling van buitenwerk
naar werk dat altijd binnen
wordt beoefend een hele
omschakeling”, herinnert Frits
zich nog haarscherp. “Omdat
ik eindelijk wel eens wat meer

thuis wilde zijn en een gezins-
leven wilde opbouwen, was
deze keuze uiteindelijk toch
datgene wat me aansprak.”

Na een 4-jarige opleiding voeg-
de Van Loenen Martinet zich
moeiteloos aan in de praktijk
van Willemse. Ze vormden met
elkaar een uitstekend team en
konden goed met elkaar over-
weg. Voor Frits en collegae
deed zich de mogelijkheid voor
de praktijk van Dhr. Willemse
over te nemen. Een kans die
met beide handen werd aan-
gegrepen. Gaandeweg werd de
praktijk gemoderniseerd zodat
kon worden voldaan aan de
eisen van de 21ste eeuw.Tevens
werd met vooruitziende blik een

medische revalidatie ruimte
ingericht in het souterrain van
de praktijk, zodat patiënten
actief konden meewerken aan
hun gezondheid. Dit gebeurt
nu enkele ochtenden en mid-
dagen per week onder super-
visie van een fysiotherapeut.
Verder worden er in samenwer-
king met huisartsen oefenpro-
gramma’s gestart voor diabe-
tici met overgewicht, patiënten

met hart en longproblemen en
patiënten die net zijn geope-
reerd en moeten revalideren.
Letterlijk en figuurlijk een prak-
tijk in beweging.

De fysiotherapie is anno 2006
gerelateerd aan ondernemer-
schap, iets waar Frits in het
begin best moeite mee had.“Je
moet echter mee”, zegt hij rea-
listisch als hij is,“tijden zijn ver-
anderd als gevolg van ver-
nieuwde eisen, gesteld door de
overheid, zorgverzekeraars en
de beroepsvereniging. Dit
betekent dat er cursussen
gevolgd moeten worden om
aan deze eisen te kunnen blij-
ven voldoen en om te leren
ondernemen.” Hij toont me

een kleine blik in de computer
waarin, naast gegevens van de
patiënt, ook de protocollen en
toetsingen van de verzekering
staan waaraan voldaan moet
worden. “Je gaat n.l. met de
Zorgsector verzekeringscon-
tracten aan waarbij je van alles
en iedereen verslag moet gaan
geven, een zeer arbeidsinten-
sief werk”, aldus Van Loenen
Martinet die hierdoor uren
gekluisterd zit aan zijn PC.“Net
als de andere, wat oudere,
therapeuten ben ik niet opge-
groeid met deze materie. Ook
is dit jaar de z.g. DTF (direct
toegankelijk fysiotherapie)
geïntroduceerd wat betekent
dat de patiënten geen verwij-
zing meer nodig heeft van de
huisarts maar zich direct tot
de fysiotherapeut kunnen
wenden. Fysiotherapeuten die
hier aan deelnemen moeten
dan echter wel beslissen of je
in aanmerking komt voor een
behandeling en voldoen aan
een weer vastgesteld protocol”,
aldus de therapeut.

“Met vier fysiotherapeuten,
sinds kort aangevuld met een
osteopaat, denken we een goed
team tot stand te hebben
gebracht voor het verlenen van
goede zorg waar het belang
van de patiënt centraal staat”,
benadrukt Van Loenen Martinet,
“onze naam is ook veranderd:
van praktijk Willemse naar
‘Fysio- Fit’ Zandvoort waarbij
we alles, mesologie, fysio- en
manuele therapie én osteo-
pathie in één locatie hebben
gebracht”. Voor Frits van
Loenen Martinet is het een
enorme uitdaging om dit alle-
maal mee te mogen maken.
“Op je 50ste jaar zo een grote
verandering! Om, naast een
goede therapeut met tijd voor
de patiënt, ook een uitsteken-
de ondernemer te zijn: Fysio-
Fit gaat ervoor. Een praktijk in
beweging? Zeker weten.

Eén van de eerste fysiotherapie praktijken van Zandvoort was
veertig jaar geleden de praktijk van Chris en Lyda Willemse.
Omstreeks 1960 startte Dhr. Willemse met het toen nog onbe-
kende fysio en manuele therapie. Zijn helaas te vroeg overleden
vrouw gaf o.a. zwangerschapsgymnastiek. Dochter Mariëtte
Willemse en Karin Vader vulden dit team aan zodat‘Fysiotherapie
Willemse’ in de badplaats zijn plaats had gevonden.

Door Lienke Brugman

Fysio Fit,
een praktijk in beweging

Bestel de ZandvoortPas en profiteer
ook van de vele voordelen 

in veel Zandvoortse bedrijven! 
Vul snel de bon in op Pagina 4!
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Inboedel verkoop

wegens verhuizing.
Za 22 + zo 23 april,

9.00-16.00 uur.
O.a.: TV, video, DVD,

koelkast, draagbare airco,
verwarming, sauna,
tropische planten.

Diverse keukenapp.,
dameskleding mt 40/42.

Tevens: BMW 520i,
bwjr. 1990.

Kostverlorenstraat 105,
tel. 5739416
------------- 

Woningruil.
Aangeboden:

Amsterdam Slotermeer,
laagbouw, mooie 

2-kamerwoning met box.
Eigen opgang, wentel-

trap naar zolder.
Huur: € 175,00 p.m.

Gevraagd: woning in
Zandvoort. Mag ook een
seniorenwoning zijn. Tel.

020-6149567

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

Rozenobel Antiek 
vraagt

te koop: meubelen,
oud speelgoed,

kristal, porselein,
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort. Tel. 5731787,
ook op zondag.

Dinsdag gesloten.
------------- 

Gezocht: woonruimte
voor seizoenswerkster.
Voor 1 of 2 personen.

Max € 250 p.m.
Tel. 5716855
------------- 

Te koop: Magnetron
chroom € 25.00, 4 eetka-
merstoelen chroom met

rotan zitting € 20.00,
Heineken wanklok

chroom ø39 cm € 10.00,
tafeltje beuken/chroom

H73xB43xD30.
Tel. 5716522
------------- 

Tutti Frutti 2de hands
moderne merkkleding
dames, heren en kind.
Inname t/m augustus.

Gevestigd in Amsterdam
en Zandvoort. Corn.
Slegerstraat 6. Tel.

5731712. Hele jaar door
een €3 rek.

Lunchroom Restaurant

Berkhout
(appeltje)

bestaat 60 jaar

Daarom vieren wij feest op
zondag 23 april

van 10.00 tot 16.00 uur
koffie met iets lekkers € 0,60

van 12.00 tot 21.00 uur

Jubileumschotel € 12,00

Tot zondag! 

Kerkstraat 17  •  Zandvoort

Café Oomstee

Zaterdag 22 april
Voorjaarsfeest!
vanaf 20.30 uur met

Rudolf 
Kreuger!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

organiseert in samenwerking met 

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant 
Griekse avond op woensdag 26 april

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis) 
in buffetvorm voor € 14,50 p.p. Compleet met life entertainment 

van de griekse muzikanten Attika.

Aanvang vanaf 17.30 uur. Locatie: Strandpaviljoen 8, 
achter het casino. Voor reserveringen: 023-5716406

Hele straten zitten op jou te wachten…
… als je bezorger bent van de 

Zandvoortse Courant

Voortdurend zoeken wij nieuwe bezorgers!
Meld je nu aan! 

Bel 0251-67 44 33 of mail naar 
info@zandvoortsecourant.nl
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Uitslag week 3:
Horloge
Ton Wiersma, M.molenaarstraat 10
Mevr. Lindeman, Dr. De Visserstraat 9
Sam Stalenberg, Witte Veld 13
Pas
Esmee Stalenberg, Witte Veld 13
Karen Moes, Siriusstraat 8
Vera Soederhuizen, Marisstraat 4

De winnaars van een ZandvoortPas krijgen
deze binnen enkele dagen thuisbezorgd. De
winnaars van een Sekonda horloge kunnen
deze op maandag of dnsdag tussen 10.00 en
16.00 uur ophalen bij het redactiekantoor,
Hogeweg 32.

School
Op acht jarige leeftijd is ze
naar Nederland gekomen en
kwam in groep vijf terecht van
de Oranje Nassau School. Het
was voor haar een hele over-
gang omdat ze wel Nederlands

verstond maar het zelf niet
goed kon spreken. Maar bin-
nen een half jaar beheerste ze
onze taal. Daarna heeft ze drie
jaar het Coornhert Lyceum
gedaan. In het eerste jaar ging

Paas puzzelactie: de winnaars!

Uit de vele goede oplossingen zijn 
onderstaande winnaars getrokken:

Hoofdprijs:
Digitale camera
Ingrid Keur, N. Beetslaan 42

Uitslag week 1:
Horloge
Joyce Kinneging, Vondellaan 30-3
A. Keur, Haarlemmerstraat 36
Mevr. Molenaar
Nic. Beetslaan 22b
Pas
A. Paap, Celciusstraat 91
Joke Mos, Hogeweg 75
Hanneke Pel, Zandvoortselaan 193

Uitslag week 2:
Horloge
M. Trousset, Hogeweg 52
N. Bosch, De Zetter 17
Mevr. Huygen, Piet Leffertstraat 32
Pas
F.van Dalen, Cort v/d Lindenstraat 28
C. H. van Brero, van Galenstraat 11
Ger Slop, Marisstraat 4

De Zandvoortse Courant organiseerde drie
weken lang een puzzelactie. Vele inzendingen
zijn op brief of kaart ingeleverd bij Bruna
Balkenende, alsmede via een speciaal daarvoor
geopend emailadres.

het prima maar daarna klikte
het niet zo goed meer met de
leerkrachten en het beteken-
de dat Luzy twee keer is blijven
zitten. Nu doet ze het laatste
jaar van het Wim Gertenbach
College en het bevalt haar daar
prima. Ze zit met nog 8 leerlin-
gen in het WhoZnext team dat
een onderdeel is van het exa-
men PTA (programma, toetsing
en afsluiting). Luzy heeft
streetdance en capoeira geor-
ganiseerd en buiten haar acti-

viteiten zijn er panna K.O (een
soort straatvoetbal) en straat-
basketbal. Voor het interview
begon heeft Luzy eerst een
demonstratie streetdance
gegeven en daarna kregen
haar klasgenoten een les aan-
geboden. Haar gymnastiekle-
raar Van Dee is erg onder de
indruk van haar kunnen. “Ze
heeft haar loopbaan gemist”
zegt hij enthousiast. Ook leraar
Hokke vindt het een geslaagd
project en de dag is nog niet
eens om. Luzy wil na het beha-

Luzy Diyanto

Door Nel Kerkman
J O N G  I N  Z A N D V O O R T len van haar diploma naar het

Tio (Hogeschool toerisme en
hospitality) vestiging Amster-
dam. Het is een particuliere
school en daar hangt een
prijskaartje aan maar Luzy
gaat ervoor en wil haar verlo-
ren studiejaren inhalen. Ze
heeft al een dag op de Tio
meegedraaid en de studie
trekt haar wel.

Interesses
Haar hart ligt bij het dansen
zoals breakdance en hip-hop
en geeft als assistent lerares
bij Kenamju les aan de klein-
tjes vanaf 4 jaar. Op 27 mei is

er een show van het sportcen-
trum Kenamju in gebouw de
Krocht en daar ziet ze nu al
naar uit.Verder zit ze op paard-
rijles bij de manege Sande-
voerde, heeft op tennis geze-
ten en heeft acht jaar bij O.S.S.
geturnd. Luzy is een actief
typje dat niet stil kan blijven
zitten. Ze heeft overwicht
op andere personen dat is te
merken wanneer er leerlingen
zitten te klieren met een luid-
speaker die ze, na een waar-
schuwing, resoluut afpakt.

Zandvoort
Een poosje terug ging ze nog
wel uit in Zandvoort maar ze
vindt de toestroom van het
publiek iets te jeugdig in de
disco’s en de muziekkeuze van
sommige Dj’s niet zo geslaagd.
Meestal gaat Luzy in
Amsterdam uit daar is het veel
gezelliger net zoals in Haarlem
waar ander publiek komt. Luzy
mist in Zandvoort een plek
waar je door de week gezellig
even naar toe kan gaan. In de
zomer is Zandvoort gezellig
maar ‘s winters is het er zo saai
en dan vergelijkt ze het met
Indonesië waar je heerlijk met
vrienden buiten kan zitten dat
mist ze erg. Natuurlijk mist ze
ook haar vader die in Indonesië
woont. Om de twee à drie jaar
gaat ze naar hem en haar
familie toe. Haar wens is om
ooit haar halfzus Tamara te
vinden die vier jaar ouder is als
Luzy. Zover ze weet woont haar
zuster in Amerika en is model,
meer weet ze niet. Even zie ik
haar gezichtsuitdrukking ver-
anderen maar dan gaat haar
mobiel, de breakdancers wach-
ten op haar! Snel geeft ze mij
een hand en vertrekt. Succes
Luzy met al je verdere plannen.

Een rare gewaarwording om, na jaren, weer op mijn oude school-
plein van het Wim Gertenbach College op een bankje te zitten.
Naast me zit de jongere van Zandvoort van deze week; Luzy
Diyanto. Ik heb haar ontmoet tijdens de uitzending van het radi-
oprogramma ‘Goede morgen Zandvoort’, van de lokale omroep
ZFM. Zij had daar een interview over het landelijke project “
WhoZnext” waar
ik haar straks meer
over ga vragen.
Tijdens onze af-
spraak heeft ze het
erg druk met de
diverse activiteiten
die op 12 april
door het WhoZ-
next team worden
georganiseerd.
Luzy Diyanto is op
26 juli 1988 in
Indonesië geboren
en woont, samen
met haar moeder,
in Zandvoort.

“Ik wil dolgraag naar Indonesië terug”

De Kinderhoek
De taart voor 
de meester.

“Wel griezelegrutjes”,
zei bakker Kadet.

“Een taart voor de meester?
dat is je-van-het!!
Die maak ik direct

om negen uur klaar.
Nou, dat ‘s voor de bakker!

dat komt voor elkaar”.

Telefoon op de haak
bakker vlug aan de slag.

Meesters taart die moet klaar
nog diezelfde dag!”

‘t Wordt een taart om te smullen
nou, wat zeg je ervan?

Je kunt zien dat die bakker
héél goed bakken kan!

Lienke. De door Radio Stiphout beschikbaar gestelde hoofdprijs, een
digitale camera, wordt door Jurgen Stiphout aan de gelukkige
winnares Ingrid Keur overhandigd.
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 The Groove Empire 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
18.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)
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Final Destination 3
This Ride Will Be The
Death Of You.

Net als in de eerste 
twee delen van de tri-
logie, voorziet ook het
hoofdpersonage in Final
Destination 3 een gru-
welijk ongeluk. Wendy
Christenson (Mary
Elizabeth Winstead) is
met een groep school-
vrienden in een pretpark
wanneer er zich in haar
hoofd plotseling een vre-
selijke achtbaancrash
afspeelt. Ze besluit toch
met haar vrienden in de
machine te stappen,
maar net voordat de
thrill ride van start gaat
raakt ze alsnog in paniek.

Ze neemt flink wat men-
sen mee uit de karretjes,
maar ziet daarna haar
vreselijke visioen voor
haar ogen werkelijkheid
worden: de supersnelle
achtbaan crasht op gru-
welijke wijze met daarin
nog een aantal vrienden,
waaronder haar eigen
vriendje Jason.
Veel tijd om deze aangrij-
pende gebeurtenis te
verwerken heeft ze ech-
ter niet! Al snel blijkt dat
de vrienden die ze wist te
redden één voor één de
dood vinden. Samen met
Kevin (Ryan Merriman),
één van de overlevenden
en tevens Jason’s beste
vriend, begint ze een race
tegen de klok om deze
kettingreactie van dubi-
euze dodelijke ‘ongeluk-
ken’ voor te zijn. Maar
zullen ze uiteindelijk zelf
ook in leven kunnen blij-
ven? Of moeten ze de
harde les leren: you still
can’t cheat death!? 

Synopsis door Marcel 
(Bron:RCV) 

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Cursussen
Word 2
Deze cursus is voor cursisten die de cursus Word en
Windows al hebben gevolgd en zich meer willen ver-
diepen in het programma Word. In deze cursus leert
u gebruik maken van vele handige trucs en toepas-
singen van Word. Na het volgen van deze cursus, heeft
u voldoende kennis om complexe handelingen te ver-
richten en geavanceerde documenten te maken.
Bovendien kunt u de alledaagse handelingen met
Word veel efficiënter verrichten.
Prijs voor 6 lessen x 2 uur: € 125,- 
Handleiding: € 12,50
Start datum 20 april 2006 16.15-18.15

Mokum in Zandvoort
In Zandvoort wonen veel mensen die van oorsprong
uit Amsterdam komen. Sinds geruime tijd komen bij
ons geluiden binnen dat veel Amsterdamse senioren
graag een ontmoetingsmiddag georganiseerd zou-
den willen zien.
Daarom hebben wij besloten om zo’n middag 1 maal
per 2 weken op vrijdagmiddag te gaan houden.
Stichting Pluspunt nodigt u uit voor een speciale 
middag ‘Mokum in Zandvoort’op vrijdag 21 april 2006
van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden op 
locatie Zandvoort Noord, Flemingstraat 180.
Wat kunt u verwachten:
• Amsterdamse gezelligheid
• Amsterdamse muziek
• Kleine hapjes
• Thema’s rond Amsterdam
• Natuurlijk contact met oud-Amsterdammers.
Voor vervoer kunt u gebruik maken van de Belbus
wanneer u even belt naar Tel. 5717373.
De kosten zijn : deze eerste keer wordt deze middag
geheel GRATIS aangeboden. De keren daarna betaald
u € 2,- p. persoon inclusief een kopje koffie of thee.

Bureau ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Het Gemeenschapshuis: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Het Inlooppunt
In de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34, is ‘Het Inlooppunt’ elke woensdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Senioren kunnen onder het genot van een (gratis)
kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten.Wie vragen
heeft kan terecht bij de ouderenadviseur.
Woensdag 3 mei 10.45 uur
Een reisje door het oudste museum van Nederland,
HET TEYLERS MUSEUM
Lezing met dia’s door Mw. Leny ‘t Hooft

ZC W16 C.xpr  19-04-2006  09:55  Pagina 10

                                                      

Cultuur

Door Stephanie Vork

Iedereen die vrijwilliger
wordt van de KNRM volgt
een aantal cursussen. Je
haalt je EHBO en gaat
voor oefeningen naar
Schotland. Aldaar train je
met verschillende leden
van verschillende KNRM
stations uit Nederland en
je leert de visie en achter-
liggende gedachte van
de Redding Maatschappij.
Je krijg training in
vaartechnieken, je doet
een helikopter onder water
oefening, je leert omgaan met
elementen (de deinende zee,
stromingen, sneeuwstormen,
hagelbuien) en het belang-
rijkste doel is het werken in
teamverband in extreme om-
standigheden; een programma
van bijna 24 uur per dag. Hoe
benader je bijvoorbeeld iemand
die in het water ligt? Vincent:
“Je wilt er zo snel mogelijk
heen. Maar ga nou eens zelf in
het water liggen en kijk hoe
snel de boot op je afkomt, dat
kan nooit goed zijn voor
iemand die in nood is. Je moet
de actie ‘man over boord’
helder uitvoeren met de taak
die je op dat moment krijgt.”

De KNRM is al in 1824 opge-
richt naar aanleiding van een
reddingsoperatie op zee. Er
bestaan 40 stations door heel
Nederland. In Zandvoort zijn er
27 vrijwilligers actief, waarvan
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Al meer dan vijftien jaar is
Comedytrain hét keurmerk van
stand-up comedy in Neder-
land. Met sinds jaar en dag ook
een eigen theater, Toomler, in
Amsterdam. Een podium voor
iedereen die stand-up in de
vingers wil krijgen, en een
gerenommeerde club waar
een groot publiek zich laat ver-
rassen en vermaken. Come-
dians als Hans Teeuwen, Theo
Maassen, Sanne Wallis de Vries,
Marc-Marie Huijbregts, Najib
Amhali en Jan Jaap van der Wal
begonnen allen in Toomler en
maken nog steeds deel uit van
Comedytrain.

Cafétour
Comedytrain organiseert voor
zijn jonge aanstormende talen-
ten een cafétour. Deze tour
wordt georganiseerd om de
jonge comedians ervaring op
te laten doen buiten het eigen
podium in Toomler en om een

Zondag 23 april staat alweer het laatste optreden voor dit
seizoen in het theater van Circus Zandvoort gepland. Zandvoort
zal onderdeel uitmaken van de Comedytrain Cafétour, een 
optreden van aanstormende talenten. Speciaal voor deze 
laatste avond hanteert het Circus een speciale prijs: €8,50.

wat breder publiek kennis te
laten maken met zijn talenten.
Dus wil jij als eerste de nieuwe
Theo Maassen of Hans Teeuwen
ontdekken? Zondag 23 april is
je kans in Circus Zandvoort! 
De voorstelling begint om
20.15 uur en de toegangsprijs
is €8,50. Kaarten zijn te 
verkrijgen aan de balie van
Circus Zandvoort, tel. 571 8686.

Volgend seizoen
In september gaat Circus
Zandvoort uiteraard weer ver-
der met Cabaret en Stand-Up
Comedy. Wil jij als eerste
weten wat het nieuwe pro-
gramma wordt of wil je
gebruik maken van speciale
acties? Geef je dan op voor de
nieuwsbrief! Naam en email-
adres opgeven bij de balie van
Circus Zandvoort,
Gasthuisplein 5 te Zandvoort.
tel. 023-571 86 86 of via website
www.circuszandvoort.nl .

KNRM: Passie voor de Zee

22 bemanningsleden.De KNRM
is totaal onafhankelijk van de
overheid. Haar bestaansrecht
heeft zij door donaties, erfe-
nissen en een aantal stichtin-
gen die de KNRM steunen.
Vincent: “Toen ik hier kwam,
had ik niet het idee dat het zo
omvangrijk is”.

Elke maandagavond komen 
de bemanningsleden samen
op de ‘bootavond’. Dan zijn 
ze daadwerkelijk bezig met
onderhoud aan de boot en het
boothuis of doen zij een oefe-
ning. Als vrijwilliger moet je er
wel veel tijd voor over hebben,
je bent bijvoorbeeld 24 uur per
dag oproepbaar. Als je een
oproep krijgt, is het de bedoe-
ling dat je binnen een kwartier
in het water ligt. Daarom is 
het makkelijker om vrijwilligers
te hebben die in Zandvoort
wonen en werken. Henk: “We
hebben nog geen mensen in

nood gehad, gelukkig. Maar als
het zover is, dan zijn we er wel”.

De Redding Maatschappij en
de Reddingsbrigade werken
ook samen, zeker als het gaat
om een zoekactie. Hoe meer er
samen gewerkt wordt hoe beter
men op elkaar ingespeeld is.
Juist als er iets groots aan de
hand is, moet je er met z’n
allen heen, dan moet je ook
samen kunnen werken. Daar-
naast delen zij dezelfde passie.
De passie voor het water.

Aanstaande 6 mei is er een
open dag bij de KNRM, ieder-
een kan zelf een kijkje komen
nemen. De donateurs mogen
dan mee op de boot. Ten-
minste, als het weer mee zit.
Vincent en Henk doen een
dringende oproep, de Redding
Maatschappij zoekt nieuwe
vrijwilligers,die het liefst wonen
en werken in Zandvoort. Naast
de gezelligheid die je hebt met
elkaar binnen de KNRM, kan je
ook nog wat betekenen voor
een ander.Vincent:“Toen wij in
Schotland waren, zaten we in
een pub aan de haven. Er kwa-
men een aantal vissers langs
onze tafel en ze gaven ons alle-
maal een hand. Deze vissers
bedankten ons. ‘Want als wij
in nood zijn, zijn jullie er om
ons te helpen’. Dat is toch het
mooiste compliment dat je als
bemanningslid kunt krijgen?”

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
is iets anders dan de Reddingsbrigade. Velen hebben nooit
geweten dat dit twee verschillende instellingen in
Zandvoort zijn. De Reddingsbrigade is vooral actief op het
strand en de KNRM zit voornamelijk op zee. Vincent Roest
en Henk Weppner behoren sinds anderhalf jaar tot de
bemanning van de Redding Maatschappij. Afgelopen
februari gingen zij voor een training van tien dagen naar
de ruige Schotse kust. Ze vertelden mij over de oefenin-
gen die zij moesten doen en over hun passie voor de zee.

Nog één keer lachen

Aanvang op beide dagen is om
12.00 uur en 13.00 uur.
Duur: 1 uur.
Aanmelden bij de stand van
het IVN op het voorjaarseve-

Op zaterdag 22 en zondag 23 april organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland tijdens het grote jaarlijkse Voorjaarsevenement in
de Stadskweektuin in totaal vier keer een excursie voor kinderen
in de Kleine Beestjestuin. Kinderen van 4 t/m 10 jaar gaan tijdens
deze excursies onder leiding van IVN-natuurgidsen zelf kleine beest-
jes vangen en ontdekken welke diertjes er nog meer voorkomen.

nement. De Stadskweektuin is
te vinden aan de Kleverlaan in
Haarlem-Noord.
Informatie: Frank Jansen, 023-
5290984 of op www.ivnzk.nl

De Beestjestuin is een onderdeel van de Stadskweektuin en is speciaal 
ingericht met leuke bordjes die vertellen over de dieren die in de tuin leven.
Foto: IVN Zuid-kennemerland/Gemeente Haarlem.

Kinderexcursie
‘Bodemdiertjes zoeken in de Stadskweektuin…’
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week20 april t/m 26 april
1 Kilo Haasfiletrollade

voor € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nlVoor de Pashouders: 

Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Veilig en verant-
woord bruinen!
Voor Pashouders
5% korting op
zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96, 
2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

Nog geen ZandvoortPas? Vul snel de bon in op pagina 4!

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie fotolijstjes is binnen.
Voor onze nieuwe collectie

spiegels en schilderijen:
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

op vertoon van de ZandvoortPas

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

15% korting 
op tijdschriften

t/m 30 april
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shouders de aanbiedingen van deze week

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Op vertoon van de
ZandvoortPas 

bij het maandmenu à
€ 29,50

1 glas wijn gratis!

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Lente-uiensoep
eigen fabrikaat

1 liter voor 
€ 2,50

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Boomerang, Eetcafé- Passage
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht
en uw totale welzijn.

Voor pasleden bieden wij in april en mei: een GRATIS
Lichaams- en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend
voedingsadvies. www.uwwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, Pure& Simple 
023-5737268 / 0622249100 (Adéle) www.pureherbal.nl
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Wij zijn wegens vakantie
van Woensdag 19 april t/m
Zaterdag 6 mei gesloten!

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

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 22 april t/m 5 mei € 24,50

Nieuw Zeelandse Groenlip 
mosselen rockefeller

zeer grote gegratineerde mosselen met spinazie
of

Waldorfsalade
met geitenkaas

of
Americain van Hereford 

op croûtons met compote van tomaten en framboos

Gebakken hele regenboogforel
met citroen beurre blanc en geroosterde amandelen

of
Krokant gebakken kalfsfilet

in Japans broodkruim en sultana jus de veau
of

Gefrituurde Tofu   
in kerriebeslag

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Vergeet niet uw uitnodiging te sturen!
Zandvoortse Courant, t.a.v.C. van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kent u ons
 al?

1

Zondag 23 april
vanaf 16.30 uur of zo

Live Jazz
met

Hannie Hamstra 
& Friends
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Trompwinkel sieraad 
voor Grote Krocht

Tromp is dan ook een trots
man:“We hadden de gelegen-
heid toen de straat, in het
kader van het vernieuwen van
het Raadhuisplein, voor de
deur werd opengebroken en
hebben die met beide handen
aangepakt. We moesten dan
wel een aantal dagen dicht
maar toen stond er ook wat!”

Een mooie zaak met het ver-
trouwde, zeer uitgebreide
assortiment Nederlandse en
buitenlandse kazen. De top van
de Nederlandse zuivel en het
vers gebakken brood en brood-
jessortering, en dat laatste ook
nog eens goed belegd, is nog
steeds in de Trompwinkel ver-
krijgbaar. Dat echter niet
alleen. Waar Peter Tromp ook
voor staat is een uitermate
deskundig advies op het
gebied van zuivel. Wie gasten
krijgt en ze wil verrassen met
een kaasdessert, is bij hem in

De onlangs verbouwde en gerestylde Trompwinkel is een echt
sieraad voor de Grote Krocht geworden. De zaak van de sym-
pathieke Peter Tromp heeft een chique uitstraling gekregen
met de stemmige kleurschakering.

& Heden
Verleden

KLM Open is ook Zandvoort Promotie
Komende zomer zal een groot aantal golfers van wereldniveau neerstrijken 
in Zandvoort. Op de Kennemer Golf- en Countryclub wordt dan het KLM Open
golftoernooi gepeeld. Een evenement dat als het absolute hoogtepunt van 
het Nederlandse golfseizoen mag worden gekwalificeerd en zich qua publieke
belangstelling kan meten met de belangrijkste races op het Circuit Park Zandvoort.

Na een groot aantal jaren
elders verspeeld te zijn,
onder andere in Noordwijk
aan Zee en Hilversum, keert
het toernooi terug in
Zandvoort. Het is komende
zomer voor de 17e keer dat
dit prestigieuze toernooi op
de banen van de Kennemer
gespeeld wordt. Op de DVD
‘120 jaar Zandvoortse kran-
ten’ troffen we drie toernooi-
en aan, waarvan wij hieron-
der een overzicht geven, die
de importantie van het eve-
nement onderstrepen.

1963
De Schot Ken Brown was in
1963 de winnaar na een
spectaculaire strijd met de
Australiër Vaughen Sommers
en de Spanjaard José Cani-
zares. De drie leverden een
uiterst spectaculaire strijd
die pas op de laatste holes
beslist werd. Ruim 7000 toe-
schouwers (voor die tijd een
zeer groot aantal, red.) geno-
ten volgens het Zandvoortse
Nieuwsblad van absolute
topsport waarin de favoriet
en winnaar van 1962 de
Engelsman Paul Way genoe-
gen moest nemen met een
gedeelde zes plaats.De Neder-
landse prof Jan Dorrestein
eindigde op de 67e plaats.

1989
Het KLM Open Golftoernooi
trok in 1989 wereldtoppers
als de Spanjaarden Serveriano
Ballesteros en José-Maria
Olazabal, maar ook de
Welshman Mark Marland
behoorde tot de favorieten.
De toen 23-jarige Spanjaard
José-Maria Olazabal groeide
uit tot de absolute sensatie
van het toernooi. Na een
bloedstollende strijd over 
9 extra holes (nog steeds
een record, red.) versloeg hij
de Ier Mark McNulty in een

partij die door de tienduizen-
den toeschouwers ademloos
werd gevolgd, terwijl ook de Tv-
kijkers via de TROS televisie opti-
maal konden meegenieten. De
winnaar mocht de wisselbeker
en een cheque van 155.000 gul-
den in ontvangst nemen uit
handen van Prins Bernhard die,
net als op het circuit, ook een
regelmatige bezoeker was van
de Kennemer.
Het succes van het toernooi op
de uit 1928 daterende Kennemer
Golf- en Countryclub, was der-
mate groot dat ook in 1990
Zandvoort gastheer was van
de absolute wereldtop.
Het 4,5 miljoen gulden kosten-
de toernooi van 1989 had 30
procent meer toeschouwers
getrokken dan in 1988 toen het
evenement op de Hilversumse
werd afgewerkt. De toeschou-
wers betaalden op donderdag
en vrijdag 25 gulden entree-
geld, terwijl zaterdag en zon-
dag 40 gulden moest worden
neergeteld om van wereldklas-

se golf te kunnen genieten.

1990
Voor deze editie van was na
zijn spectaculaire spel van
het jaar daarvoor de Span-
jaard José-Maria Olazabal de
grote favoriet. Nadat de
wind de spelers op de eerste
twee dagen parten had
gespeeld, kwam het op zon-
dagmiddag tot een verras-
sende ontknoping. De Schot
Stephen Mc Allister versloeg
de Engelsman Chapman,
terwijl Olazabal niet verder
kwam dan de derde plaats.
In de jaren na 1990 werd 
het toernooi opnieuw afge-
werkt in Hilversum en
Noordwijk, maar komende
zomer, van 10 t/m 13 augus-
tus, keert dit topevenement
weer terug naar de Zand-
voortse Golf- en Country
Club, waar ongetwijfeld tien-
duizenden opnieuw zullen
kunnen genieten van golf
van wereldklasse.

goede handen. Tromp: “We
hebben voor ieder wat wils.
Voor iedere smaak kunnen 
wij een mooie kaasplank ver-
zorgen.”

Wat menigeen al weet maar
lang nog niet iedereen: de
Trompwinkel heeft ook een
uitgebreid assortiment van
tapasonderdelen. Olijven in
alle soorten en maten, al dan
niet in combinatie met bijvoor-
beeld feta of knoflook, gevuld
of niet, gevulde pepertjes en
wat dies meer zei. Wie eens
wat anders dan de gebruikelij-
ke kaas en worst wil serveren
op feesten en partijen kan ook
bij Tromp terecht. Mooi opge-
maakte schalen met kaasspe-
cialiteiten worden graag en
met liefde gemaakt en aan
huis bezorgd.

De Trompwinkel, Grote Krocht
3, tel: 023-5719058.
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze 
activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer. 
De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf
meer kwaliteit van leven gunt, want: 

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN ! 

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl 
of bel 023-5734353 / 06-54625999

ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN 
TRAININGSBUREAU

PRAKTIJK VOOR 
PSYCHO-NLP-TA 

THERAPIE
PERSOONLIJKE

COACHING

Lente
bloemen!

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Waar vindt
 u ons?

2

Bestel de ZandvoortPas en profiteer ook van de vele voordelen
in veel Zandvoortse bedrijven! Vul snel de bon in op Pagina 4!
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andWhat’s
new

2: Dit jaar is het badpak terug.
De meeste jonge meiden zul-
len denken, ‘Een badpak? Mijn
leven nooit’, maar voor sommi-
ge meiden kan het een uit-
komst bieden. Met een badpak
verhul je bepaalde lichaamsde-
len waardoor je je zekerder kunt
voelen. Een badpak à la 2006
heeft echter wel veel spannen-
de vormen. Als je een rokje aan-
doet heb je zó een prachtige
avond na een dagje strand.

Een bikini of een badpak in één
kleur en zonder drukke print
maken je slanker. Een bruin
lichaam maakt je trouwens
ook slanker! 

Heb je grote borsten dan
doe je er goed aan om een 
bikini te kiezen met een brede
halter, eventueel afgezet met
een bies in een andere kleur.
Ook stevige bovenarmen kun
je zo goed verbergen. Zwarte
bikinis blijven tijdloos en pas-
sen over het algemeen bij elk
lichaamstype.

Heb je een relatief kort
bovenlichaam? Dan doe je er
goed aan om een bikini te 
dragen met lengtestrepen. Ben
je daarentegen wat aan de
lange kant, dan zullen breed-
testrepen je erg subtiel staan.
Ook opvallende designs zullen
voor jou dan weggelegd zijn.
Vind je je benen te lang kies
dan een broekje met pijpjes.
Dat werkt altijd verkleinend.

Het zomerseizoen is niet meer
weg te denken zonder een
nieuwe strandoutfit. In de
zomer zie je de girls en de boys
in een minimaal gekleed
boven- en onderlijf. Wil jij ook
de blits maken, lees dan de vol-
gende tips:

Een strapless bikini staat
niet bij alle meiden, dames.
Alleen met kleine borsten kun
je er super leuk uit zien. Heb je
erg kleine borsten probeer dan
een push-up bikini of een biki-
ni met voorgevormde cups.
Optisch maakt dat zeker gro-
ter.Veel toeters en bellen, zoals
franjes, felle kleuren en schui-
ne strepen zorgen ook voor wat
meer boezem.

what’s
hot!?

YES!
Hebben we geen heerlijk
paasweekend gehad? Ik in
ieder geval wel! Naast twee
dagen werken heb ik ook
twee dagen kunnen genie-
ten. Niet alleen van het weer
maar ook van de drukte in
ons dorp. Restaurants weer
afgeladen vol, honderden
mensen op de boulevard in
plaats van alleen maar in je
ogen waaiende zandkorrels.
En voor ik het vergeet… 
de paasrace als officiële 
seizoensopener.

Als echte Zandvoortse ben
ik daar dan ook even de
sfeer gaan opsnuiven op
tweede paasdag. Niet alleen
de coureurs stonden te
popelen om weer de baan
op te gaan voor de compe-
titie, ook de dames op 
het circuit lieten duidelijk
merken er weer zin an te
hebben. Het publiek kon
ondertussen genieten van
een stralend zonnetje en
een mooie race.

Ik ben een wintermens,
maar verlang nu toch wel
meer dan ooit naar de
zomer. Waarom? Geen idee
eigenlijk. Misschien omdat
ik vorige zomer in Frankrijk
heb doorgebracht of omdat
het al zo lang koud is in 
ons land… Een ding weet ik 
wel: de zon maakt mensen
gelukkig, ik heb het dit
weekend zelf ervaren. Wat
de zomer ook met zich mee-
brengt zijn mafketels.
Als je mazzel hebt tref je een
kerel met een walkman,
wandelend in z’n onder-
broek met een biertje in 
zijn hand. Of een groepje
sloebers bij de bushalte die
geen vlieg kwaad doen
omdat ze te bezopen zijn. Bij
minder mazzel tref je een
groep allochtonen die wel
even willen laten zien dat
ze niet minder zijn dan de
rest. Al met al begint
Zandvoort weer te bruisen.
The summer is magic en 
is in Zandvoort totaal op 
zijn plaats.

Mai

Voor de mannen blijft het
simpel: geen string, en geen al
te strakke broeken aub!!
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Helder blauwe look, houten tafels en stoelen; het geheel oogt
fris en knus. Een plek voor alle leeftijden om eens lekker bij te
tanken na een dag werken of heerlijk er tussen uit met het gezin
voor betaalbare prijzen. De kaart is absoluut goed met een lek-
ker, uitgebreid borrelgarnituur.

Wander & Karin paviljoen 8

De nieuwe eigenaren Wander
& Karin hebben dan ook zeer
goed nagedacht over wat zij
zelf prettig zouden vinden om
te ervaren aan het strand en 
zij hebben dan ook veel spran-
kelende ideeën. Zo hebben zij
een hoekje bedacht om lekker
te lezen of oud-hollandsche

Een nog echt authentiek strandpaviljoen (nr 8) 
is Wander & Karin, direct achter het casino gelegen.

spelletjes te doen. Daar staat
hun eigen computer; echter
mensen die een dagje op 
het strand vertoeven kunnen
gratis hun mail bekijken.
Aanvullend staat er voor fees-
ten, partijen of bruiloften een
ruime partytent met apart
afgesloten terras en eigen 

toiletvoorziening. Ideaal dus
omdat andere gasten dan niet
voor een dichte deur komen te
staan. Maandelijks zal er een
authentieke Griekse avond
worden georganiseerd met
heerlijk buffet en Attika life
muziek. De eerste avond zal al
op 26 april worden gehouden.

Zeer uniek is het dat gasten die
nog heerlijk op het strand 
liggen en trek krijgen, een
strandmenu kunnen bestellen,
die wordt op het strand zelf
geserveerd. De gast is herken-
baar doordat hij bij bestelling
binnen een ballon meekrijgt
die hij aan zijn strandstoel kan
vastbinden. Karin heeft zelf een
beautysalon aan huis en kwam
op het idee om deze in het

zomerseizoen te verplaatsen
naar het strand direct aan 
het paviljoen vast. Er zal een
sportmasseur aanwezig zijn,
een pedicure, hotstoom en
ontspanningsmassage en nog
veel meer. Wat dacht U ervan
om tussen het zonnen door
uw wenkbrauwen eens even
te laten epileren? Kortom laat
je eens even lekker verwennen
na een dagje zon en zee.

Verder zit er nog veel in de
planning o.a. workshops siera-
den en poppen maken, feestjes
voor kids en zelfs aerobics.

Voor meer informatie over dit
gezellige paviljoen kunt u het
best hun website bezoeken,
www.wanderenkarin.nl.

2

1

3

4

5
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Wilt u precies dié 
ene kleur in verf?

Onbekende kleur 
namaken in verf?

In de kleur van 
de gordijnen?

Met onze Match-Eye Spectrofotometer
bieden wij de mogelijkheid om in zeer
korte tijd iedere onbekende kleur te
meten en na te maken in verf.Vrijwel
ieder willekeurig gekleurd oppervlak kan
worden gemeten. Gordijnen, behang,
vloerbedekking, lampen en noem maar
op. Leverbaar in Flexa en Sikkens.

Pakveldstraat 19• Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Openingstijden
ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kom gezellig kennismaken 
met ons Restaurant bij een

drankje van de zaak.

3

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Beplanting
Vaste planten

Violen
Bemesting

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-
ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-
keerkelder. De appartementen zijn verschillend
van omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 
balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-
door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het
jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen 
van de overige ruimten zorgen voor een 
comfortabele woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een
lift en een camera voor de video/phone
installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats
in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Bezichtiging op de locatie 
met toelichting van de 
architect op afspraak!

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch 
rustig gelegen, wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’ gesitueerd.
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen van een val
kunnen met name bij 55Plussers ernstig zijn. Een voorlichtings-
campagne moet laten zien dat simpele maatregelen eenvou-
dig en effectief zijn.

Blauwe plekken tot ernstige
botbreuken. Vooral bij senio-
ren heeft een valongeval ver-
velende gevolgen. Heupen en
polsen zijn erg kwetsbaar en
breken sneller naarmate men
ouder wordt. Het zijn vooral
dergelijke ernstige breuken die
leiden tot een vermindering
van zelfstandigheid en zelfred-
zaamheid. Daar komt bij dat
veel mensen na een ernstige
schuiver angstig worden voor
een nieuwe val. Daardoor
wordt het risico op een volgen-
de valpartij nog groter. Bij maar
liefst 31 duizend 55-plussers
blijkt het letsel zo ernstig dat
ze voor verdere behandeling

moeten worden opgenomen
in een ziekenhuis. Een heup- of
bekkenfractuur staat hoog in
de toptien van noodzakelijke
verzorgingen op de EHBO in
ziekenhuizen.

Veel voorkomende oorzaken
van een val zijn: struikelen over
een drempel, vloerkleedje of
losse snoeren; verstappen op
een (vaste) trap of ladder; uit
balans raken bij te snel
opstaan uit lage stoel, bed 
of van toilet; uitglijden op 
gladde vloeren, vooral in de
badkamer, en op trappen;
slechte verlichting op trappen
en tussen slaapkamer en toilet.

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Voorkom ongevallen
55-plussers

Chronisch zieken en ouderen hebben recht op vergoeding van
bijvoorbeeld dieetkosten. Maar dan moeten ze er wel zelf werk
van maken. Om de weg te vinden in het woud van regelingen
heeft de rijksoverheid een brochure samengesteld. In de folder
‘Ik heb wat, krijg ik ook wat?’ staat een overzicht van hoe een
en ander werkt.

De zorgverzekering dekt ze niet
altijd. Aanpassing in de woning,
vervoersvoorzieningen of rol-
stoel. Ook kosten van gehan-
dicapte kinderen die nog thuis
wonen of kosten vanwege
ziekte of handicap. En is er een
extra belastingaftrek vanwege
ziekte of ouderdom? Om een
antwoord te krijgen op deze en
andere (zorg)vragen, kunt u een
nieuwe voorlichtingsfolder over
zorgkosten aanvragen. Meestal
gaat het om kosten voor hulp-
middelen, medische zaken of
thuiszorg. Er zijn verschillende
regelingen voor vergoeding als
de kosten te hoog oplopen.

Is er geen vergoeding mogelijk
van kosten die voortkomen uit
ziekte of handicap, dan bestaat
er altijd nog de mogelijkheid
om ze van de belasting af te
trekken. Ziektekosten zijn bui-
tengewone uitgaven. Ze vallen

onder de aftrekposten die u in
mindering kunt brengen op
het inkomen. Aftrekbaar zijn
kosten die rechtstreeks ver-
band houden met ziekte of
invaliditeit, zoals medicijnen,
medische hulp, gezinshulp,
hulpmiddelen en dieet. Ook de
premies voor de aanvullende
(tandarts)verzekering en de
inkomensafhankelijke bijdrage
die u betaalt voor de Zorgver-
zekeringswet vallen hieronder.
De Tegemoetkoming Buiten-
gewone Uitgaven zorgt er
bovendien voor dat u een ver-
goeding kunt krijgen wanneer
uw inkomen zo laag is, dat u
weinig of geen belasting
betaalt. De brochure heet ‘Ik
heb wat, krijg ik ook wat?
Wegwijzer bij kosten van han-
dicap en ziekte’ en is te bestel-
len bij Postbus 51, Den Haag.
Ook is deze te downloaden via
Internet: www.postbus 51.nl

Onkostenvergoeding 
zorgkosten

“Vooral ouderen vinden zichzelf vergeetachtig of verstrooid.
Waar ligt de grens tussen ziekelijk vergeten en dementie?”
Prof. dr. Jelle Jolles van de Universiteit Maastricht geeft enkele
tips hoe het beste om te gaan met het geheugen.

De wetenschapswereld vindt
dat nog maar weinig voorlich-
ting gegeven wordt over het
geheugen, vergeetachtigheid
en veroudering.

Een tip is dat u probeert te
visualiseren wat u wilt onthou-
den. Daarmee wordt bedoeld
dat u zich er een plaatje bij
voorstelt. Het vormen van
beelden bij dingen die u hoort
en ziet, is een goede steun voor
het geheugen. U kunt dat
toepassen in veel situaties,
zoals bij het onthouden van
namen. Ook onthouden van
plannen gaat veel makkelijker
als u zich daar van tevoren al
een voorstelling van gemaakt
hebt. Wanneer u bijvoorbeeld
boodschappen moet doen 
in de stad, werkt het goed 
als u zich thuis in gedachten

voorstelt dat u naar de diverse
winkels loopt.

Een veelgebruikte geheugen-
steun is de bekende ‘knoop in
de zakdoek’. Leg bijvoorbeeld
die brief die u op tijd wilt posten
op een opvallende plaats neer.
Daarnaast kent iedereen wel
een aantal ezelsbruggetjes, die
het makkelijker maken om 
dingen te onthouden. U kunt
een ezelsbruggetjes ook be-
denken voor namen, of getal-
lenreeksen zoals een pincode
of telefoonnummer. U kunt
gebruikmaken van notities of
een agenda. Alleen al het
opschrijven zelf maakt dat we
meer aandacht besteden aan
wat we willen onthouden.

Zie ook internet
www.geheugenwebsite.nl

Hoe met
vergeetachtigheid om te gaan

Een (val)ongeluk is snel
gebeurd en het genezings-
proces kan veel ellende met
zich meebrengen. En dat
terwijl het kwaad gemakkelijk
te voorkomen is. Veel maat-
regelen zijn eenvoudig zelf 
te nemen. Preventiemaat-
regelen zijn het weghalen of
afschuinen van drempels, het
aanbrengen van antislip in de
badkamer en een tweede tra-
pleuning in een woning met
meerdere verdiepingen. Het
vastleggen van losliggende
snoeren langs plinten en een
sterkere lamp boven de trap,
verkleint de kans op een val
aanzienlijk. Niet alleen verbe-
teringen in en om de woning,
maar ook meer bewegen en
een verantwoord medicijnge-
bruik voorkomen veel narigheid.

Verdere belangrijke tips en
andere wetenswaardigheden
vindt u op de internetsite
www.veiligheid.nl.

De vorige week presenteerde het Nationaal Fonds Ouderenhulp
een primeur. In Middelburg is afgelopen week de eerste
BoodschappenPlusBus onthuld. Een dienst die de eenzaamheid
onder ouderen bestrijdt.

Wat de dienst onderscheid van
een belbus: via de Boodschap-
penPlusBus kunnen ouderen
onder begeleiding van vrijwil-
ligers gaan winkelen of deel-
nemen aan allerlei activiteiten.
Ouderenhulp:“Het winkelen is
niet het doel op zich, maar een
middel om ouderen uit hun
isolement te halen. Het is dus
niet zomaar een taxi, die oude-
ren vervoert; via de Boodschap-
penPlusBus kunnen ouderen
er weer gezellig op uit.”

Onlangs is in Middelburg de
eerste BoodschappenPlusBus
van het Nationaal Fonds
Ouderenhulp onthuld, gefi-

nancierd met de opbrengst
van de Zomerzegels van
TPG Post. Het beroemde
leesplankje van Hoogeveen
en Jetses is het thema voor
de Zomerzegels 2006.
Door gewone, dagelijkse
bezigheden krijgen oude-
ren weer aanspraak en 

leggen contact met andere
ouderen uit hun buurt. De
BoodschappenPlusbus is één
van de middelen die ervoor kan
zorgen dat ouderen langer zelf-
standig thuis blijven wonen,
daarnaast wordt eenzaamheid
op effectieve en laagdrempe-
lige manier tegengegaan.

Deze nieuwe dienst
wordt de komende
tijd door het Natio-
naal Fonds Ouderen-
hulp verder landelijk
ingevoerd. Zo worden
via het kenniscen-
trum van Ouderen-
hulp geïnteresseer-

Fonds Ouderenhulp 
start BoodschappenPlusBus 

den opgeleid om in eigen
gemeente deze vorm van
dienstverlening op te zetten.
Inmiddels is de Boodschappen-
PlusBus gestart in ondermeer
Middelburg,Weert en Utrecht.

In Nederland leven ongeveer 1
miljoen eenzame ouderen. Ook
Pluspunt heeft signalen dat er
in Zandvoort onder ouderen
veel eenzaamheid voorkomt;
harde cijfers ontbreken voor-
alsnog. Om het belang van
hulpmiddelen voor ouderen te
laten zien heeft het Fonds
Ouderenhulp tweemaal op het
circuit races georganiseerd
voor scootmobielen. Hoewel er
steeds ruim (media)aandacht
was voor dit gebeuren, wordt
met deze activiteit helaas
gestopt. Hopelijk neemt de
Zandvoortse welzijnsorganisa-
tie Pluspunt de organisatie
voor een nieuwe race op zich.

ZC W16 C.xpr  19-04-2006  09:56  Pagina 19

                          



De door het WhoZnext team van het Wim Gertenbach College
georganiseerde dag voor hun medescholieren en de leerlingen
van groep 8 van alle Zandvoortse basisscholen is een groot suc-
ces geworden. Omdat ook nog het weer meezat kon gesproken
worden van een geslaagd project.

Geslaagde WhoZnext dag

Hockey
Zondag voor de 

tweede keer trimhockey

Onder begeleiding van Sport-
service Noord Holland en leraar
LO Guus van Dee, werden 
de leerlingen van het Wim
Gertenbach, in de gelegenheid
gesteld om hun kunsten te
vertonen tijdens streetbasket-
ball, straatvoetbal en break-
dance/streetdans. Bij dat laat-
ste was zelfs één van de leden
van het whoZnext team als

instructrice betrokken.Zij maak-
te duidelijk zichtbaar dat street-
dance niet alleen om dans 
gaat maar ook om een zeer
getraind lichaam. ‘s Middags
was er een demonstratie van
Capoeira (Braziliaanse ‘vecht-
dans’) en een echte break-
dancer. De aanwezigen kregen
onderricht van de diverse 
‘kunstenaars’.

Autosport

21
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Komende zondag 23 april zal
voor de tweede keer de och-
tend gereserveerd zijn voor het
project ‘Trimhockey’ van de
Zandvoortse Hockey Club
(ZHC). Trimhockey is bedoeld
voor het hele gezin en moet
gezien worden als een leuke

Zandvoorter Dillon Koster had
een leerzaam weekend:
“Allereerst moet ik omschake-
len van een Clio naar een BMW.
Dat was even wennen omdat
de Clio een voorwielaangedre-
ven auto is terwijl de BMW
weer een achterwielaangedre-
ven wagen is”. Koster reed zich
in de eerste race naar een
zevende positie. Deze plek leek
hij te overtreffen op maandag,
maar een marshall zou bij de
start hebben gezien dat Dillon
Koster te vroeg was wegge-
gaan. “Jammer natuurlijk. Ik
was best lekker bezig”, bromde
onze plaatsgenoot. Op dat
moment was de Zandvoorter
in een heftige strijd verwikkeld
met Rory Bertram.

De Formule Ford stond het
afgelopen weekend behoorlijk
in de belangstelling. Door het
verdwijnen van de Formule
Renault verschenen er twintig
rijders aan de start. In beide
races was Michel Florie de
beste. In de eerste race leek
Romano de Ruit als eerste aan
te komen. De uitslag werd
daarna omgezet omdat De Ruit
Liroy Stuart onder ‘geel’ had
ingehaald. Ondanks dat hij de
plek teruggaf kreeg hij een
tijdstraf van 30 seconden. Een
straf met een luchtje, omdat
diezelfde Stuart voor de micro-
foon van een radio verslagge-

ver gezegd zou hebben dat
hij dit bewust zou hebben
gedaan.

Plaatsgenoot Jan Paul van
Dongen wist in de First Division
twee keer beslag te leggen op
een tweede plaats. Opnieuw
was de start een beetje de 
handicap van hem. De regeren-
de kampioen in de First
Division moest in de eerste 
race zijn meer-
dere erkennen
in de jonge
Nicky Catsburg
en in de twee-
de race in Hans
Boer.

Dat er in een
veld van 12
wagens toch
een mooie
wedstrijd gere-

Boeiende Paasraces
De nieuwe BenQ Siemens BMW130i cup bleek voor de nationale
racerij een aanwinst te zijn.Nu werd er nog gestart met 17 wagens,
rond het pinksterweekend moeten dit er ruim twintig zijn.
Wellicht dat op het NAV weekend op Assen op 13 en 14 mei dit
aantal al gehaald kan worden. In de eerste race op zaterdag was
Ricardo van der Ende de beste en op tweede paasdag was Jan
Joris Verheul de eerste rijder die het zwart wit geblokte doek aan
de streep na 12 ronden tegen kwam.

den kan worden, was te zien bij
de Shell Helix Seat Cupra Cup.
Na de winst op zaterdag voor
de Landmachtwagen van
Sheila Verschuur en Sandra van
der Sloot, was het in de sprint-
race op maandag de beurt aan
kampioen Ronald Morien.
Daarachter was een fel gevecht
aan de gang met Ger van de
Brink, Sheila Verschuur en
Marcel Duits. De laatste twee
legden in de sprintrace beslag
op de plekken twee en drie.

De races op paasmaandag 
eindigden waarmee ze waren
begonnen. Een veld van 
twintig wagens, die samen 
de DunlopSportMaxxClioCup,
vormden zorgde voor het nodi-
ge spektakel. In de eerste race
leek Mike Verschuur er met de
buit vandoor te gaan, maar
was Bertus Sanders de man die
uiteindelijk met de winst aan
de haal ging. Sanders die 
tijdens de races om het Winter
Endurance Kampioenschap lid
was van de ‘Kinderen van Lubin’
liet zien dat hij een kandidaat

voor de titel was. In deze twee-
de race had de Emmenaar 
een goede start en stond de 
leiding niet meer af. Daardoor
kon Sanders met het maxi-
male aantal punten dat er
gescoord kon worden, huis-
waarts gaan.

Start van de BenQ Siemens BMW130i cup Foto: Chris Schotanus

Jan Paul van Dongen in zijn Formule Ford                             Foto: Chris Schotanus

Van Dongen2 keer tweede                Foto: Chris Schotanus

Sportprogramma t/m 26 april
Basketbal
Zaterdag 22/4
Sporthal ‘de Walvis’,
Beverwijk
19.30 uur Lisse - the Lions

Handbal
Zondag 23/4
Wijk aan zee 13.00 uur 
Wijk aan zee dames 1 - 
ZSC dames 1

Hockey
Zondag 23/4
11.00 uur trimhockey
12.45 uur ZHC dames - Athena
14.30 uur ZHC heren - Hoorn

Voetbal
Zaterdag 22/4
Castricum 
14.30 uur Castricum - 
SV Zandvoort zaterdag
Zondag 23/4 14.00 uur 
SV Zandvoort zondag - BSM

bezigheid in de open lucht.
Iedere keer als de dames en/of
heren teams van ZHC thuis-
spelen, zal er ook trimhockey
georganiseerd worden.
De aanvang is 11.00 uur en er
wordt gespeeld op het kunst-
grasveld van ZHC.

Streetbasketbal bij WhoZnext

ZC W16 C.xpr  19-04-2006  09:56  Pagina 21

                                   

Prijsvraag

20

Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop
Dit is jouw week! Je krijgt meer
steun en succes in je werk dan je
had durven hopen. Maar als het in
de liefde nu ook leuk wordt, is het
natuurlijk helemaal super. Geduld
is een schone zaak..........

Je gaat je komende week steeds
vrolijker voelen, want door je groei-
ende optimisme zul je meer voor
elkaar krijgen op welk gebied ook.
Je bruist van energie en bent reis-
lustig en ondernemend. Maak er
gebruik van.

Dé week om op reis te gaan. Het
liefste de wijde wereld in zoals je
zo graag doet. Maar gewoon
ergens kamperen is ook goed. Door
in de natuur te zijn kom je ook tot
rust. Je hebt nogal wat uit te zoe-
ken over je leven.

Je bent nog aan het nagenieten
van alle romantiek die je tegen-
komt, maar helaas kosten al die
leuke etentjes wel veel geld. Dit
houd je zo niet vol, dus het zal nu
een kwestie van aanpakken wor-
den, lieve Stier.

Deze week krijg je extra charme en
je verbetert je financiële situatie.
Daardoor verwen je jezelf en je
vriend met leuke spulletjes. Pas
alleen op dat hij er niet gewend
aan raakt.Vermijd financiële ruzies.

Die liefde lijkt een blijvertje. Door de
ander leer je veel over jezelf waardoor
je oude gewoontes een beetje durft
los te laten. Je wordt veel flexibeler
én je zelfvertrouwen neemt toe.
Gevolg: je krijgt meer waardering.

Dat je reislustig bent, is bekend,
maar nu wil je meer. Een tijdje hele-
maal weg, of een stage? Gaat het
je om die relatie of wil je alleen
maar eens iets anders? Allemaal
vragen die je voor jezelf moet
beantwoorden.

Was je toch nog wat voorzichtig in
die relatie, na de tweede week is
het niet meer te stoppen! Je wilt
deze verliefdheid ook graag een
wat serieuzer tintje geven, door
samenwonen- of zelfs trouwplan-
nen te maken......

In een goede relatie besluit je
samen verder te gaan, in een slech-
te heb je ruzie! Als je kunt zien dat
wat je terugkrijgt vaak een reactie
op je iegen houding is, kun je het
ombuigen en wordt ook die lasti-
ge relatie opeens veel beter.

Die geliefde laat je niet zo snel
meer los. Daardoor kun je nu meer
aandacht aan andere dingen
schenken. Je krijgt namelijk de
kans om je geld te vermeederen.
Dat zul je vast niet erg vinden!

Liefde gefet je nieuwe energie.
Daardoor durf je die veranderin-
gen, waar je al een tijdje tegen aan
liep te hikken, nu eindelijk door te
zetten. Je hebt meer vrijheid en
ruimte nodig. Daarom ga je je
werk ook aanpassen.

Die sterke intuïtie van je leer je
steeds meer vertrouwen. Daardoor
zul je in je werk ook eerder door
hebben waar je op moet letten.
Langzaamaan ga je de wind wat
meer mee krijgen. Je bent niet zo
alleen als het soms lijkt.

Deze week willen we Koen
wat extra onder de aandacht
brengen. Koen is een geca-
streerde kater van volwassen
afmeting. Het bijzondere aan
Koen is dat hij maar 3 pootjes
heeft gehad. Een achterpoot-
je moet hij missen omdat hij
botkanker heeft. Gelukkig
voor hem zat het alleen in dat
pootje en om uitzaaiingen te
voorkomen heeft de dieren-

arts het geamputeerd. Koen 
is er niet minder gelukkig 
om, hij scheurt gewoon over
de afdeling en ook op kasten
en stoelen kan hij prima
komen. Daarnaast heeft Koen
altijd een opperbest humeur
en geniet met volle teugen
van alle aandacht die hij krijgt.
Dus als iemand een goed
thuis verdient dan is Koen 
het wel.

Dier van de week

Koen

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Benodigdheden:
500 gr. (diepvries) 

tijgergarnalen,
1 ui,
3-4 etl. olijfolie,
400 g risottorijst,
150 ml. droge witte wijn,
1 liter visbouillon 

(van tabletten),
300 g diepvries doperwten,
2-4 tenen knoflook,
1 rode paprika,
1-2 theelepels chilipoeder of
paprikapoeder
zout,
versgemalen zwarte peper.

Bereiding:
Laat de tijgergarnalen eventu-
eel ontdooien. Pel en snipper
de ui.Verwarm 2 eetlepels olijf-
olie in een pan met een dikke
bodem en fruit de ui zachtjes
aan. Schep de rijst erdoor en
bak alles tot de rijstkorrels
glanzen. Voeg de wijn en 
de helft van de bouillon toe 
en laat de rijst 10 minuten
zachtjes sudderen. Voeg dan
de doperwten en de rest van
de bouillon toe en laat de 
rijst in nog 10 minuten gaar 
worden, de rijst blijft lekker
smeuïg.

Pel de tenen knoflook en snijd
ze in plakjes. Snijd de paprika
in vieren en dan in dunne 
reepjes. Verhit de rest van de
olijfolie in een koekenpan en
bak de gamba’s met de knof-
look, paprikareepjes en chili-
poeder al omscheppend tot
de gamba’s roze en ondoor-
schijnend zijn. Strooi er zout en

Risotto met roergebakken tijgergarnalen
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

6 5 8 4 2
8 9 3 7

5 4 6
5 3 1

4 1 5
3 8 2

5 8 4 6
2 9 3 1 4 5

3 6 5 2

Oplossing sudoku week 15

9 3 1 2 5 8 4 7 6
6 2 8 4 7 9 3 5 1
5 7 4 3 1 6 8 9 2
8 1 5 6 4 3 9 2 7
2 4 9 5 8 7 6 1 3
7 6 3 9 2 1 5 8 4
3 8 6 7 9 2 1 4 5
1 5 2 8 3 4 7 6 9
4 9 7 1 6 5 2 3 8

peper naar smaak over. Schep
de risotto in vier diepe borden
en verdeel de tijgergarnalen
met paprika erover. Schep 
op het laatste moment nog 
2-3 eetlepels fijngehakte peter-
selie of dille door de risotto.

Lekker met komkommer-
salade en ciabatta.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur) 
openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl 

bij Boudewijn’s Visservice

Beantwoord deze prijsvraag en maak kans op een heerlijke verrassing.
Inzenden kan tot en met 30 april 2006. Het BESTE en JUIST 
omschreven antwoord maakt de meeste kans op de prijs. Stuur 
uw oplossing naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK 
te Zandvoort. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.
Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@ boudewijnsvisservice.nl  
De vorige prijsvraag is gewonnen door familie V.d. Mije uit Zandvoort.

Wat is een 
Lates niloticus? 
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 16 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 april
en de verdere in week 15 door het college genomen
besluiten zijn 18 april vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Bouwvergunningen intrekken
Op 11 april 2006 hebben burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort beleidsregels vastgesteld
inzake het intrekken van bouwvergunningen volgens
artikel 59 lid 1 van de Woningwet en artikel 4.1 van 
de bouwverordening. Deze beleidsregels liggen van 
21 april tot en met 19 mei 2006 voor een ieder ter 
inzage bij de publieksbalie en staat op de website
(Bestuur > Beleid > Nota's, plannen, rapporten). De
beleidsregels zullen op 1 juni 2006 in werking treden.

Afscheidsrecepties oud-wethouders 
Vele jaren hebben zij zich ingezet voor de Zandvoortse
gemeenschap.Velen zijn zij in hun werk tegengekomen.
Het bestuur van de gemeente Zandvoort stelt u daarom
in de gelegenheid om afscheid te nemen van de 
oud-wethouders: J. Hogendoorn, M.B. Demmers en
A.M. Kooiman. De receptie van oud-wethouder
Hogendoorn is op woensdag 26 april aanstaande, van
16.30 uur tot 18.30 uur. De receptie van oud-wethouders
Demmers en Kooiman is op donderdag 27 april,
eveneens van 16.30 uur tot 18.30 uur. De recepties 
vinden plaats in de raadszaal van het Raadhuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Tollensstraat 1, 9, 11, 13, 21, 31, Potgieterstraat 13, 15,

Ten Kateplantsoen 4, 6, Heyeplantoen 4, 6, plaatsen
14 dakkapellen, ingekomen 11 april 2006, 2006-
058Rv.

- Haltestraat 48, splitsten winkel en woning,
ingekomen 27 maart 2006, 2006-060Sp.

Bentveld:
- Zuidlaan 37a, plaatsen dakkapel, ingekomen 11 april

2006, 2006-059Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie

betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van 
het bestemmingsplan of bouwverordening kan 
worden verleend, kan tegen ons voornemen daartoe
een zienswijze kenbaar worden gemaakt.Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk
gepubliceerd.Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Nassauplein 9, plaatsen twee carports, verzonden

10 april 2006, 2005-067Lv.
- Prof.Zeemanstraat 59, plaatsen dakkapel, verzonden

10 april 2006, 2006-039Lv.
- Zandvoortselaan 222, veranderen voorpui garage,

verzonden 18 april 2006, 2006-037Lv
- Kostverlorenstraat 131, vervangen berging, verzon-

den 18 april 2006, 2006-033Lv.

De hierboven genoemde vergunningen liggen bij de
Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens ope-
ningstijden. 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 publica-
tiedatum. 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 werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend 
- Duindoornlaan 29, 7 dennenbomen, verleend 20

april 2006.
- Parnassialaan 24, 1 zeeden, verleend 20 april 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-

staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Ongebruikte bouwvergunningen 
na één jaar ingetrokken

Jaarlijks worden veel bouwvergunningen verleend waarna over
het algemeen de bouw of verbouw snel ter hand wordt geno-
men. Het is echter ook denkbaar dat de werkzaamheden pas
veel later, door uiteenlopende redenen, starten. Regelmatig
worden er van verleende vergunningen na meer dan een jaar
gebruik gemaakt. In de praktijk duiken zelfs regelmatig onge-
bruikte bouwvergunningen op die jaren geleden zijn verleend
maar die nimmer zijn ingetrokken.

De gemeente wil voorkomen
dat deze vergunningen hun
eigen planning aangaande 
stedenbouwkundige projec-
ten gaan doorkruizen. Ook
moet worden voorkomen dat

bepaalde nieuwe inzichten
gerealiseerd worden en niet de
verouderde. Hierdoor zouden
namelijk gevaarlijke situaties
kunnen voorkomen. Ook is 
het vanuit het oogpunt van

omwonenden onplezierig als
zij geconfronteerd worden 
met oude bouwvergunningen
waartegen zij in principe geen
rechtsmiddelen meer kunnen
aanwenden.

Om deze problematiek te voor-
komen heeft het (oude) colle-
ge van B&W besloten om ver-
gunningen die ouder zijn dan
één jaar en waar nog geen
gebruik van wordt gemaakt,
nietig te verklaren. Het college
is wettelijk bevoegd een ver-
leende bouwvergunning in te
trekken als er binnen 26 weken
na het onherroepelijk worden
van de bouwvergunning nog

geen begin met de bouwwerk-
zaamheden is gemaakt of als
reeds gestarte werkzaamhe-
den langer dan een aaneenge-
sloten periode van 26 weken
stilliggen. Het college heeft
echter besloten om de termijn
van 26 weken te verlengen
naar 52 weken.

Voordat het echter zover is, zal
het college de betrokkene
informeren dat zij voornemens
zijn de vergunning in te trek-
ken. De persoon in kwestie kan
dan aangeven of hij wil mee-
werken om de vergunning in
te trekken. Als die medewer-
king niet verleend wordt, zal

hij in de gelegenheid worden
gesteld om zijn zienswijze 
kenbaar te maken. Aan de
hand van die informatie kan
het college besluiten om de
vergunning al dan niet in te
trekken.

Deze beleidsregels zijn op 11
april 2006 door burgemeester
en wethouders vastgesteld en
deze liggen van 21 april tot en
met 19 mei 2006 voor een
ieder ter inzage bij de centra-
le balie van het gemeentehuis
en staan tevens op de
gemeentelijke website. De
beleidsregels treden op 1 juni
2006 in werking.
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Voetbal

Het Haarlemse Alliance ‘22 is afgelopen zondag op het complex
van SV Zandvoort kampioen van de vierde klasse geworden. Zij
wonnen in een interessante wedstrijd met 1-2 van onze plaats-
genoten. De Haarlemmers zijn met twee wedstrijden te gaan
niet meer door de concurrentie in te halen.

Alliance ‘22 kampioen tegen
SV Zandvoort zondag

Dat de selectie van oefenmees-
ter Berry Buytenhek zich niet
als gewillige schapen naar de
slachtbank wilden laten voe-
ren was vanaf het eerste fluit-
signaal duidelijk. Direct werd
de aanval gezocht en ontston-
den er een tweetal kleine kans-
jes. Gaande de eerste helft ech-
ter trok de kampioen in spe het
spel naar zich toe en moest

Zandvoort doelman Edward de
Jonghe Urbach menig maal
handelend optreden.

Na een corner in de 37e minuut
was het echter dan toch raak
voor de gasten. Uit een kluwen
van spelers kon Tijs v.d. Anker
zijn club op de gewenste voor-
sprong brengen, 0-1. Vlak voor
rust werd die stand verdub-
beld door een mooie afstands-
treffer van Nick Hendriks, 2-0.

Na rust een totaal ander beeld.
Zandvoort zette Alliance vast

Basketbal
Zaterdag beslissingswedstrijd Lions - Lisse

Komende zaterdag is de beslis-
singswedstrijd tussen de
herenteams van Lisse en the
Lions. De winnaar mag, samen
met kampioen Volendam,
komend seizoen uitkomen in
de eerste klasse.

Het einde van de competitie
kan bijna niet spannender voor
de beide teams verlopen. Lisse
versloeg de kampioen twee
weken geleden. Het was de
eerste nederlaag van de man-
nen uit Volendam. Lions had
als laatste wedstrijd geen kind
aan bv Schrobbelaar en kwam
met een zeer ruime overwin-
ning terug naar Zandvoort.

De beslissingswedstrijd zal
komende zaterdag 22 april
gespeeld worden in de
Walvishal in Beverwijk en zal
om 19.30 uur beginnen.

op eigen helft en had absoluut
het betere van het spel. En kon
zelfs een aantal keren via Faisel
Rikkers gevaarlijk worden. Als
Rikkers wat geconcentreerder
had gespeeld, hadden de gast-
heren zeker op voorsprong
kunnen komen.
Met ongeveer een half uur te
gaan kregen de Zandvoorters
dan toch loon naar werken. Na

een corner kon Misha
Hormeño inkoppen. De keeper
kon pareren maar de rebound
was voor Michael Kuijl die wel
wist te scoren, 1-2.
Alliance onderkende de situa-
tie maar kon er vooralsnog
geen verandering in brengen.
Menig keer gingen ze door het
oog van de naald maar kregen
geen tegentreffer meer te
incasseren. Helaas konden de
Zandvoortse ‘youngsters’ het
net niet meer vinden waardoor
Alliance de kampioensvlag kon
hijsen.

Voetbal

Afgelopen zaterdag kwam
streekgenoot Kennemerland
op bezoek en de boodschap
voor het elftal van Guus
Marcelle was maar één ding:
winnen! De zaterdagvoetbal-
lers hadden dat goed in hun
oren geknoopt want vanaf het
begin werd Kennemerland op

eigen helft gedwongen. In de
zesde minuut was het al raak.
Robin Castien kopte de bal
door de handen van keeper
Edwin van Maas in de touwen,
1-0. Een kwartier voor rust
zorgde Castien voor 2-0 door
de bal van zeker 20 meter ach-
ter Van Maas te schieten. Nu
had Zandvoort twee weken
gelden ook al met 2-0 voorge-
staan maar toen verkrampte
het team dermate dat
Voorland alsnog met 2-2 naar
huis ging. Nu echter was er
totaal geen sprake van ver-
kramping.

Ook na rust bleven de mannen
van Marcelle doorgaan met als
gevolg de 3-0. Met nog een

SV Zandvoort zaterdag ondanks winst
nog niet veilig

De strijd om de negende plaats
in de tweede klasse is nog
steeds niet gestreden en zal
komende zaterdag zijn beslag
vinden op het veld van
Castricum. De vereniging op de
tiende plaats namelijk zal por-
motie/degradatie wedstrijden
moeten spelen tegen een peri-
ode kampioen uit de derde
klasse. De club op de negende
plaats blijft komend seizoen
gegarandeerd in de tweede
klasse. De twee (en misschien
wel drie) verenigingen die daar-
voor in aanmerking komen zijn
SV Zandvoort en Castricum.
Beiden wonnen zaterdag. SV
Zandvoort trakteerde Kenne-
merland op een 3-0 nederlaag
en Castricum won zeer verras-
send in Edam van EVC (0-1).

half uur te gaan kon Bas
Lemmens de bal snoeihard
inkoppen na een corner van
Castien. Toen ook nog
Kennemerlander Michiel
Elferink met een rode kaart het
veld moest verlaten was de
strijd gestreden. Nu was het
alleen nog afwachten wat
Castricum had gepresteerd.
Toen duidelijk werd dat zij
gewonnen hadden werd het
ook duidelijk dat de laatste
wedstrijd van het seizoen, in
Castricum, moet uitwijzen wie
er op de gehate tiende plaats
terecht zal komen. Komende
zaterdag 14.30 uur op het veld
van Castricum, Sportpark
Noord End, De Bloemen 71a in
Castricum.

Pieter Brune probeert te scoren

Koppende Hans Enge

De adverteerders 
van deze week

Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:
(in alfabetische volgorde)
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Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Berkhout, Restaurant
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique

CNG Groep
Danzee
Enigma Reflexica
Etos
Gemeenschapshuis
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lokaal ‘t
Mollie & Co
Monuta
Netexpo Internet

P. van Kleeff
Pluspunt
Sandd
Take Five
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Versteege’s IJzerhandel
Wander & Karin, paviljoen 8
Willemse Elektrotechniek
Wok Palace
Zandvoort Optiek
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 VAN OSTADESTRAAT 12 ZANDVOORT

•  Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis
met voor- en achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,
3 slaapkamers, moderne badkamer

•  Het pand heeft een verrassende indeling!
•  Gehele woning voorzien van dubbel glas
•  Woonopp. ca. 130 m2,  perceelopp. 126 m2

Vraagprijs: € 359.000,-

 VAN GALENSTRAAT 110 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden 3-kamer parterre hoekappartement 
met royale tuin (ca. 55 m2)

•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers
en nette badkamer

•  Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement 
met zonnig balkon en zeezicht

•  Op de 2e verdieping gelegen en v.v. een moderne
keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

•  Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas
•  Gebouw is voorzien van lift
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

 HOGEWEG 74  ZANDVOORT

•  Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
•  Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers
en een zomerhuis met eigen entree

•  Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 220 m2,  zomerhuis ca. 80 m2 
•  Perceeloppervlakte 338 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

 WILHELMINAWEG 16 ZANDVOORT

•  In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol 
gerenoveerde half vrijstaande woning

•  Fraai aangelegde voor- en achtertuin en oprit
•  De woning beschikt over authentieke details
•  L-vormige living, separate eetkamer,

moderne keuken en 5 slaapkamers. 
•  Woonopp. ca. 180 m2, perceelopp. 479 m2

Vraagprijs: € 789.000,-

 HALTESTRAAT 33 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

•  Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,
deze word verkocht in verhuurde staat

•  Royale 2-kamer bovenwoning met eigen entree
•  Royale woonkamer van ca. 32 m2

•  Moderne keuken, moderne badkamer
•  Balkon aan de voorzijde
•  Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

Koopprijs: € 395.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT

•  Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de 6e en 7e 
verdieping gelegen met fantastisch uitzicht 

•  L-vormige living (65 m2), royale woonkeuken,
2 slaapkamers en ruime luxe badkamer

•  Dit penthouse beschikt over vele extra’s en is absoluut 
een bezichtiging waard!

•  Woonoppervlakte ca. 230 m2

Vraagprijs: € 224.500,-
Appartement: € 625.000,- 

Per garage: €   30.000,- (3 stuks)

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0616.indd   1 18-04-2006   11:18:29



De Mannetjes

‘Een straatprijs van
€120.000 is niet verkeerd’

Schilderij 
Rozenobelstraat geveild

1

ten ingezet te weten: Hans
Drommel voor de VVD en Nico
Stammis voor de PvdA. Nadat
hun geloofsbrieven waren ge-
accepteerd,werden zij ingezwo-
ren en konden zij hun nieuwe
plaatsen in de raad innemen.

Comissies
Het enige agendapunt waar
stevig over werd gediscussieerd,
was de Commissieverordening.
Er zullen deze periode nog maar
drie reguliere raadscommissies
zijn en wel: Projecten en
Thema's (P&T), Raadszaken en
Planning en Control (P&C). De
commissie College Zaken zal

voor het grootste gedeelte
opgaan in de commissie P&T.
Tijdens de vorige raadsperiode
was er wrevel bij enkele raads-
leden ontstaan over de bijzon-
dere commissieleden. Nu wilde
de coalitie dit geregeld zien en
kwam met een voorstel,waarin
stond dat de grote partijen met
2 personen in de commissies
plaats konden nemen. Dit stuit-
te tegen de borst van de oppo-
sitie die met een tegenvoorstel
kwam. Door het aannemen van
dit amendement, zouden ook
zij met twee de vergaderingen
kunnen bijwonen. Ingrid de
Leeuw (SP) herinnerde OPZ aan
hun opstelling tijdens de vori-
ge periode en dat was niet
tegen dovemansoren gezegd.
Fractievoorzitter van de OPZ,
Carl Simons, was ook nu van
mening dat er bijzondere com-
missieleden in diverse commis-
sies zouden moeten kunnen zit-
ten. Toen na schorsing, waarin
zowel de VVD als de PvdA voet
bij stuk wensten te houden,
kwam het amendement in
stemming. De OPZ stemde met
de oppositie mee, waardoor er
een meerderheid voor het
amendement was.

De vergadering begon met een
uitermate prettige mededeling
van wethouder Wilfred Tates.
Hij had van de rechtbank het
vonnis vernomen in de recht-
zaak die onder andere de Stich-
ting Duinbehoud, de Stichting
Geluidshinder, de gemeente
Bloemendaal en de gemeente
Heemstede hadden aange-
spannen tegen het voornemen
van de provincie om Circuit Park
Zandvoort zeven extra geluids-
dagen toe te kennen om inter-
nationale evenementen op het
circuit te kunnen houden. De
rechter schrapte vier dagen
maar liet de dagen die nodig

Tijdens de eerste reguliere
raadsvergadering van deze
raadsperiode, afgelopen dins-
dag, heeft het agendapunt
'Commissieverordening' tot
een voor de coalitie onge-
wenste stemming geleidt.
Terwijl de VVD en de PvdA
tegen een amendement van
de oppositie stemde, stemde
OPZ juiste met ze mee, waar-
door ook de kleinere partijen
door twee personen vertegen-
woordigt kunnen worden in
de commissies.

Zandvoort Optiek

zijn om op 1 oktober aanstaan-
de de openingsrace van het
nieuwe A1GP seizoen te kunnen
organiseren, in tact. Daardoor
kan dit voor Zandvoort en de
regio zo belangrijke raceweek-
end definitief doorgaan.

Raadsleden
Vervolgens werden er twee
nieuwe raadsleden geïnstal-
leerd. Zij vullen de gaten op die
zijn ontstaan doordat Wilfred
Tates (VVD) en Gert Toonen
(PvdA) zitting hadden genomen
in het nieuwe college. Bij beide
partijen werden de opvolgen-
de kandidaten van de kieslijs-

Nico Stammis van PVDA (links) en Hans Drommel van VVD (rechts) 
worden welkom geheten in de nieuwe raad

Heeft u al ZandvoortNieuws? 
Op www.zandvoortnieuws.nl 
kunt u zich opgeven voor deze 
digitale nieuwsbrief van de 
gemeente, zodat u altijd 
als eerste op de hoogte bent.

Commissieverordening leidt tot tweespalt in coalitie

• 4 oranje tompoucen 
€ 4,95

• Oranje stoet € 2,95
(rozijnenbol)

• 10 gesorteerde zachte 
broodjes € 1,95 

Geldig t/m zondag 30 april

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Het maximale aantal deelnemers dat zaterdag mee kan doen
aan de zeepkistenrace is bereikt. Totaal hebben zich 63 deelne-
mers aangemeld voor dit Koninginnedagevenement. Maar liefst
32 deelnemers starten in de categorie 8 t/m 12 jarigen!

Ook doet de legendarische
wagen mee uit de jaren 70
waarmee Zandvoort was ver-
tegenwoordigd bij het pro-
gramma Zeskamp. Deze wordt
bestuurd door Martijn
Jacobs. Er is aan deze wagen
door zijn vader en opa in totaal
400 uur aan gesleuteld. Alle
vier de wielen zijn onafhanke-
lijk geveerd en de ombouw is

van aluminium. De wagen is
nog in originele staat en zelfs
de helm die wordt gedragen,
is uit dat programma.

De organisatie is bijzonder ver-
rast dat er zelfs twee inschrij-
vingen uit België zijn. Voor
deze deelnemers is er een
overnachting aangeboden
door hotel/restaurant Danzee.

De schans wordt neergezet in
de Haltestraat ter hoogte van
de Schoolstraat en de finish is
bij restaurant de Albatros.
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Actueel
P3 Open dag Gemeente

Actueel
P7 Nieuw pak KNRM'ers

Zandvoortse 
Courant 

NIEUW COMPLETE 
ZONNEBRILLEN 

COLLECTIE

MARLIES 
DEKKERS

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

De zeepkistenrace belooft een waar spektakel te worden

Algemeen
P14 1000ste ZandvoortPas

Sport
P23 Lions hogerop
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

April/Mei Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Gesloten:

Zaterdag 
29 april

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

2

Huisartsenpost

Burgerlijke stand PolitieberichtenFamilieberichten

Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

ZATERDAG 29 APRIL
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur pastor D. Duijves

ZONDAG 30 APRIL
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. G.H.N. Germans uit Sassenheim 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. L. van Drimmelen uit Amsterdam 
Protestantse gem. Aerdenhout,
In verband met verbouwingswerkzaamheden 
zijn de diensten in april en mei verplaatst naar
Heemstede Pinksterkerk, Camplaan Heemstede 
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur dhr. J. Wesseling

De overweldigende en warme belangstelling,
en de vele mooie bloemen, waar zij zo van hield,

bij het afscheid van

Janny
gaven blijk van erkenning en waardering voor de
liefde, zorg, medeleven en interesse die zij altijd

heeft gegeven aan haar familie en vrienden.

Wij waarderen dit zeer 
en het is een grote steun in dit immense verlies.

Ger van Dijk
Lianne
Roel en Jacqueline

Kim
Ruby

Zandvoort, 27 april 2006

15 april 2006 - 21 april 2006
Ondertrouwd:
Deinum, Mickel Dirk Christiaan en: Zwemmer,
Willeke.
Borghart, Coenraad en: Kuiper, Cynthia.

Overleden:
Bekker, Johannes, oud 84 jaar.
de Vries, Rimke, oud 37 jaar.

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts
buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:
17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:
van vrijdags 17.00 uur
tot maandags 08.00 uur.

11 .39
12.19
00.50
01.34
02.24
03.09
03.49
04.30

1 6 .1 2
16.52
0 5.1 3
05.55
06.40
07.14
07.59
08.54

23.59
-
1 3 .1 8
14.09
14.59
15.49
16.18
16.58

-
-

17.39
18.20
19.10
19.49
20.40
21.29

03.51
04.31

-
-
-
-
-
-

27
28
29
30
1
2
3
4 RTV-NH is de publieke regionale omroep voor de provincie 

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

Doorrijden na aanrijding
Afgelopen zondagavond,
rond 23.00 uur, hielden
politieagenten een 25-
jarige Amsterdamse aan,
op verdenking van het
doorrijden na een aanrij-
ding. Zij werd ervan ver-
dacht kort daarvoor in de
Van Ostadestraat tegen
een geparkeerde auto te
zijn gereden. Na de aan-
rijding liet zij de auto
achter en ze liep vervol-
gens weg, zonder zich
bekend te maken. De 

verdachte bleek zonder 
toestemming en mede-
weten van de eigenaar
de auto te hebben mee-
genomen. Zij had geen 
rijbewijs en was onder
invloed van alcohol. Bij
een ademtest kwam zij
aan een gehalte van 610
ug/L. Normaal gesproken
een hoogte waarbij 
het rijbewijs wordt in-
gevorderd. Er wordt pro-
ces-verbaal tegen haar
opgemaakt.

Rijbewijs ingevorderd
Afgelopen maandag, om-
streeks 21.50 uur, heeft de
politie het rijbewijs inge-
vorderd van een 57-jari-
ge Zandvoortse automo-
biliste. Zij reed onder
invloed van alcohol over

de Herman Heijermans-
weg. Bij een ademtest
kwam een gehalte naar
voren van 590 ug/L. Het
rijbewijs van de vrouw is
ingevorderd en proces-
verbaal wordt opgemaakt.
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

is Koninginnedag voor mij
hét feest. Elk jaar sta ik vroeg
op. Niet om een plekje te
veroveren op de rommel-
markt maar om mijn vlag
voor zonsopgang uit te han-
gen. Het is nog steeds de
oude, katoenen vlag van
mijn ouders die qua kleur er
niet meer uit ziet en langza-
merhand op een gatenkaas
gaat lijken. Het touwtje
waar de vlag aan opgehan-
gen wordt, is aardig doorge-
sleten. Hoe lang zou mijn
vlag het gewapper nog vol-
houden? Ik kreeg hem van
mijn moeder omdat ze niet
meer wilde vlaggen. “Wees
er zuinig op”, zei ze, “want
deze vlag heeft de oorlog
overleefd.” Ze had de vlag al
die oorlogsjaren goed ver-
stopt en tijdens de bevrij-
ding werd hij meteen uitge-
hangen. Net zoals ik het nu
doe. Eerst voor de Koningin,
dan halfstok en op 5 mei weer
vol uit. Daarna wordt de vlag
weer keurig opgevouwen en
in de linnenkast opgebor-
gen. Een bijzondere vlag met
een speciale herinnering.

Met Koninginnedag haal ik
samen met de vlag ook m’n
oranjegevoel uit de kast. Een
oranje sjaal om mijn nek en
dan het dorp in. Lekker
genieten van een leuk pro-
gramma dat door ijverige
vrijwilligers in elkaar is
gezet. Elke keer sta ik ver-
steld van de energie die deze
werkgroep opbrengt om een
leuke Koninginne- en Bevrij-
dingsdag te organiseren. En
niet alleen voor mij maar
voor iedereen, groot en klein,
is er wel wat te doen op
deze speciale dagen. Daar-
om steek ik dit jaar mijn
oude vlag mede uit als een
‘dankjewel’ aan alle harde
werkers die elk jaar voor ons
klaar staan. Af en toe mogen
zij ook wel eens in het oran-
jezonnetje gezet worden.

Nel Kerkman
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‘Zandvoorts’ schilderij 
bij Sotheby’s geveild

Al vaker zijn schilderijen met
Zandvoortse afbeeldingen
geveild en tot nu toe heeft de
gemeente Zandvoort zo goed

Afgelopen maandag
is een schilderij van de
Duitse schilder Max
Liebermann (1847-
1935) onder de hamer
gegaan. Het schilderij
heeft als afbeelding
een opname van de
Rozenobelstraat uit
1880 en heeft als titel:
Hollandische
Dorfstrasse met als
subtitel: Strasse in
Zandvoort. Het doek
kreeg een richtprijs
van €40.000 tot
€60.000 mee.

als niets gedaan om ‘ons erf-
goed’ voor Zandvoort te bewa-
ren en aan te kopen. Ditmaal
was het college andermaal

getipt door Anne Marion
Cense, dochter van Genoot-
schap Zandvoort-voorzitter
Ger Cense, dat de verkoop er
aan zat te komen. Gezien de
historische waarde van het
doek is zij van mening dat
wanneer het niet aangekocht
wordt, het waarschijnlijk naar
het buitenland zal verdwijnen.
“Het schilderij zou een unieke
aanvulling zijn van de kleine
collectie schilderijen met als
onderwerp ‘Zandvoort’, die zich
in het Zandvoorts Museum
bevindt. Dit onderwerp is 
vele malen zeldzamer dan 
de onderwerpen ‘Katwijk’
en ‘Scheveningen’ en wordt
slechts zelden tot nooit op vei-
lingen te koop aangeboden,”
aldus Anne Marion Cense.
Omdat het college tot nu toe
niets laat horen, probeert
Cense om musea in de regio te

Open Dag Gemeente Zandvoort

De dag begon om 11.00 uur
met een openingswoord van
de burgermeester. Een ieder
die de moeite had genomen
om een kijkje te nemen, werd
bij binnenkomst verrast met
een toegangsbewijs voor het
Zandvoorts Museum en ook de
eerste 100 visliefhebbers wer-
den verwend met een, naar
Zandvoortse traditie, harinkje
uit ut vuistje.Tevens was er elk
uur kans op het winnen van
een fles Zandvoortwijn. Maar
er was nog veel meer te doen

Afgelopen zaterdag was het Open Dag bij de Gemeente
Zandvoort. Een dag die in het verleden jaarlijks werd geor-
ganiseerd, maar vanwege een afnemende opkomst was ze al
een tijdje van de agenda verdwenen. Nu dus weer terug en
gezegd kan worden dat het een geslaagde dag is geworden.

en te zien: een tekenwedstrijd
voor de kleinsten, een rondlei-
ding door het gemeentehuis
tot en met de gevangeniscel-
len van vroeger en natuurlijk
een heleboel informatiever-
strekking.

Van raadslid tot
bouwvergunning
Alle gemeentelijke informatie
was, zoals het hoort op een
Open Dag, beschikbaar. Voor
vragen over de samenstelling
van de raad of over actuele

Portefeuilleverdeling college

Tates gaat beheren:Economie en
Toerisme, Bouw- en Woningtoe-
zicht,Circuit,Strand (RO en onder-
houd), lokaal RO beleid, lokaal
Verkeer en Vervoer,Parkeerbeleid,
Pachten, Milieu en Openbaar
Groen en het project LDC.

Toonen zal onder andere Oude-
renbeleid, Volksgezondheid,
Sociale Zaken/Werkgelegenheid,
Jeugd- en Jongerenwerk,WMO,
Minderhedenbeleid, Sport en
Recreatie, Woonwagenzaken,

Dinsdagavond is de portefeuilleverdeling binnen het college
bekend gemaakt. Gemeentesecretaris Harry Coerts maakte
via een snelschrift de verdeling bekend. Duidelijk is dat Wilfred
Tates als eerste loco-burgemeester zal optreden, Gert Toonen
als tweede en Marten Bierman als derde.

Onderwijs, Financieel beleid,
Gemeentegaranties,Belastingen,
Parkeertarieven en project Nieuw
Noord gaan beheren.

Bierman heeft de volgende
zaken in portefeuille: Stedelijke
vernieuwing/ISV,Bestemmings-
plannen (met Tates als tweede
verantwoordelijke),Bouwgrond-
exploitatie, Structuurvisie,
Woningbouw, Natuurbeleid,
Personeel en Organisatie en 
project Middenboulevard.

zaken, waren de huidige raads-
leden afwisselend beschikbaar.
Daarnaast waren ambtenaren
aanwezig voor het beantwoor-
den van de meer gedetail-
leerde vragen. Hoe werkt de
aanvraag van een bouwver-
gunning, hoe zijn de sociale

voorzieningen en sociaal-cul-
turele activiteiten in Zandvoort
geregeld en hoe zit het nu pre-
cies met de brandweer en hand-
having in Zandvoort? Kortom,
het was een informatieve dag,
op een aantrekkelijke manier
gebracht.

interesseren voor dit schilde-
rij. Een andere mogelijkheid is
om particuliere fondsen te
werven om het doek voor
Zandvoort te behouden.

Cense:“Het zou jammer zijn als
zo een kunstobject naar elders
zou gaan. Het zou de gemeen-
te sieren om met een Kunst-
nota te komen waarin een
‘potje’ wordt opgenomen om
bij voorkomende zaken hande-
lend te kunnen optreden: een
kunstfonds derhalve! Een Kunst-
nota, ook om de Zandvoortse
kunstenaars te helpen!”

Nog net voor het ter perse
gaan van deze krant werd de
verkoopprijs van het schilderij
van Liebermann bekend-
gemaakt. Voor maar liefst
€ 120.000 is het zeldzame
doek van eigenaar verwisseld.

Rozenobelstraat 1880

Het was druk in de centrale hal van het gemeentehuis
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SwingSteesjun Station Haarlem,
Perron 3a, 20.00 tot 01.00 uur

viering koninginnedag, centrum vol met
kraampjes, spelletjes en evenementen.

Swingsteesjun Oranjebal.
Met flamenco Spektakel. Perron 3a,
station Haarlem. Kijk voor alle info op
www.swingsteesjun.nl

Postzegelavond. Locatie: Pluspunt, aan-
vang 19.00 uur. Deze veiling is weer een
surprise-veiling, dus het is niet bekend wat
er ter veiling wordt aangeboden.

Jazz in Zandvoort
Frits Landesbergen en John Engels
Locatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.

Zandvoort Darts Open Jeugd,
voor 9 t/m 16 jarigen.
Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

Urban Beach Festival 2006
Cultureel evenement, Badhuisplein.

Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

Week van de Zee: Gezellig cultureel 
evenement in centrum van Zandvoort:
live muziek, cabaret, kinderdisco,
swingende workshops en kraampjes

Kerkplein concert Concert ‘de mooiste
filmmelodieën’. Lisette Emmink (sopraan),
Esther in ‘t Groen (viool), Josje Goudswaard
(piano).Protestantse kerk,aanvang 15.00 uur.

Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen 
verspreid door het hele centrum

28 apr.

29 apr.

29 apr.

2 mei

7 mei

13 mei

14 mei

20-21mei

20-28mei

21 mei

28 mei

OPROEP
voor deelname aan het

MEGA VOORJAARSFESTIVAL
in Zandvoort!

Na een daverend succes van de voorjaars- en zomer-
markt van afgelopen jaar, organiseren de onderne-
mersvereniging (OVZ) & Pole Position op 28 mei aan-
staande opnieuw een grootse voorjaarsmarkt door het
centrum van Zandvoort. Door ondersteuning van het
Holland Casino fonds,Gemeente Zandvoort en tal van
ondernemers uit Zandvoort, is het dit jaar zelfs een
nog groter evenement geworden dan afgelopen jaar.

Eigenlijk is het veel meer
dan een voorjaarsmarkt
alleen, vandaar dat we
beter kunnen spreken
van een voorjaarsfestival!
De voorjaarsmarkt zal
maar liefst 350 kramen
tellen. Er zijn dit jaar
diverse optredens van
straattheater artiesten
uit binnen- en buiten-
land.

Naast alle koopjes en
noviteiten op de kraam-
pjes en het straattheater,
is er ook voor de kinderen
van alles te beleven. Zo
zullen er tussen de vele
kraampjes onder meer
draaimolens, springkus-
sens en botsauto’s staan.
Natuurlijk zijn ook alle
winkels geopend, met
alle nieuwe voorjaarscol-
lecties en veel speciale
aanbiedingen. De mees-
te winkels zullen zelfs tot
22.00 uur geopend zijn.
Verder bieden veel hore-
cagelegenheden specia-
le festival menu’s aan.

Heeft u als particulier nog
leuke curiosa of overtol-
lige huisraad, reserveer
dan een kraampje en
maak deel uit van deze
speciale dag! De vlooien-

markt vindt dit keer
plaats op het gasthuis-
plein en zal zoveel moge-
lijk aansluiten op de
voorjaarsmarkt. Er zijn
maar een beperkt aantal
plaatsen dus reserveer
snel een plek. De kosten
bedragen € 49,00 inclu-
sief kraam van 4 meter.
De vlooienmarkt is uit-
sluitend voor particulie-
ren met tweedehands
spullen!! De markt begint
al om 10.00 uur en duurt
tot 18.00 uur.

Wanneer u handelaar
bent of nieuwe artikelen
aan wilt bieden kunt
u zich inschrijven op
www.zandvoortpromo-
tie.nl. Voor jong talent,
straattheater of een
voorstelling van club of
dergelijke zijn er gratis
plekken. Dus ook voor
iets creatiefs is er (gratis)
ruimte op de voorjaars-
markt.

Voor meer informatie en
beschikbaarheid kunt u
contact opnemen met
Pole Position,
tel. 57 37 355 of kijk voor
actuele informatie op
www.zandvoortpromo-
tie.nl.

Kleding Mensen in Nood
Dit voorjaar wordt de kle-
dingactie voor Mensen in
Nood gehouden op vrij-
dag 12 en zaterdag 13 mei.
Wie kleding wil geven
wordt verzocht dat te doen
in gesloten stevige zakken.

Vrijdag 12 mei kan men
van 19.00 tot 20.00 uur
terecht bij de Gerefor-
meerde Kerk aan de
Julianaweg en St. Agatha-

kerk aan de Grote Krocht.
Bij Huize Bodaan, het
Huis in de Duinen en 
het voormalig Huis in 
‘t Kostverloren worden
de kledingzakken op 
12 mei tussen 18.00 en
19.00 uur opgehaald.
Zaterdag 13 mei kunt u
tussen 10.00 en 12.00 uur
alleen terecht bij de
Agathakerk aan de Grote
Krocht.

Herdenkingsprogramma
4 mei

De gemeente Zandvoort
heeft onlangs het offici-
ële programma voor de
herdenkingen op 4 mei
bekend gemaakt. De eer-
ste herdenking zal om
12.00 uur zijn bij het
Joods Monument, op de
hoek van de Jacob van
Heemskerckstraat en de
dr. J.G. Mezgerstraat.

Om 18.45 uur zal een 
herdenkingsdienst in de
Protestantse kerk wor-

den gehouden die ge-
volgd zal worden door de
Stille tocht. Deze gaat in
eerste instantie naar het
Verzetsmonument op
het Verzetsplein (aan-
komst circa 19.30 uur). Na
een korte herdenking
aldaar, wordt de tocht
voortgezet naar het
Herdenkingsmonument
aan de Van Lennepweg.
Daar zal om 20.00 uur de
herdenkingsplechtigheid
beginnen.

Zandvoort op TVNH
TV Noord-Holland be-
steed op dinsdag 2 mei
aanstaande, aandacht
aan de bezetting van
Zandvoort. Tijdens het
programma Super8 zul-
len er beelden worden
vertoond van onder
andere het opblazen van

de oude watertoren door
de Duitse bezetter. Het
programma begint om
17.15 uur en wordt vervol-
gens elk uur herhaald. Op
zaterdag 6 mei zal het
programma nog drie keer
herhaald worden, om
9:40, 12:40 en 15:40 uur.

Feel Like dancing?
… maar je bent te jong?
Of te oud? Dan is er nu
dé mogelijkheid om dans-
les te nemen bij Daniëlle.
Elke dinsdagmiddag is er
een kans om je ‘skillz’ te
verbeteren.
De lestijden zijn als volgt:
Ballet voor de ukkies 
(3-6 jaar): 16.30 tot 17.30
uur.
Streetdance voor de
jonge dames (12-14 jaar):
17.30 tot 18.30 uur

Streetdance 
voor de volwassen
Dames (30 jaar - ?):
18.30 tot 19.30 uur

De lessen vinden plaats
in het Gemeentehuis en
de kosten bedragen
€15,00 per maand. Op 
2 mei wordt gestart met
de eerste lessen. Ben je
geïnteresseerd? 
Bel dan Danielle Geurs,
tel. 06 27121071.

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18

Tel. 023 571 6033
brunabalk@planet.nl

Zaterdag 
29 april

Koninginnedag
zijn wij geopend 

van 09.00 tot 14.00 uur

Het opblazen van de oude watertoren van Zandvoort
Foto: Anth.Bakels Sr.
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hebben we bijvoorbeeld een
afdruk gemaakt van een pen-
ning die duizend jaar geleden
in Brussel gemaakt is. Ik doe
mijn werk nog altijd met veel
enthousiasme op de zelfde
manier en met gelijke materi-
alen als vijftig jaar geleden. Het
is en blijft een boeiend beroep
al werken we nog slechts in bij-
zondere gevallen met goud.
Nadat in de tachtiger jaren de
prijs van goud steeg, gingen
we steeds meer zilver, brons en
messing verwerken”, zegt Cor
Bos die op 15-jarige leeftijd 
bij z’n vader in het bedrijf
kwam. Een periode waarin de
firma meerdere werknemers
in dienst had.

Na het overlijden van zijn
vader in 1990, zette Cor de zaak
met steun van zijn moeder
voort.“Ik heb het vak van mijn
vader geleerd. Hij was een kri-
tische leermeester. Het heeft
lang geduurd voordat hij tevre-
den was over mijn vakman-
schap. Hij heeft er wel toe bij-
gedragen, dat ik nog altijd met
veel plezier mijn werk doe.
Ik run de zaak nu alleen”, ver-
telt Cor hoe hij aan de liefde
voor zijn vak komt. “Nee, ik 
heb geen showroom aan de
Bakkerstraat. M’n moeder
heeft nog wel het nodige werk
van ons bedrijf in haar bezit.
Zij is altijd een belangrijke
steun voor mijn vader geweest
en ook ik kan op haar kennis
rekenen.”

Er is geen officiële viering van
het jubileum, maar de familie
zal zondag ongetwijfeld wel
even terug denken aan het
ontstaan van dit unieke
Zandvoortse bedrijf.

Halve eeuw metaalgieterij
C.A. Bos & Zoon

Het pand dat in de loop der tijd
uiterlijk gemoderniseerd is, ziet
er echter van binnen nog vrij-
wel net zo uit al toen Bos sr. er
begon met zijn gieterij. “Mijn
vader werkte, voor hij dit
bedrijf begon, met drie com-
pagnons bij Agentor. Een soort-
gelijk bedrijf, dat destijds in
Haarlem gevestigd was maar
z’n oorsprong had aan het
Zandvoortse Achterom. De
destijds in die omgeving wer-
kende en nu zeer bekende
beeldhouwer Kees Verkade,
liet daar zijn eerste werk door
mijn vader in brons gieten.
Overigens bestaat Agentor
nog steeds en is nu opnieuw
in Zandvoort te vinden aan de
Prinsessewg”, schetst Cor Bos
het ontstaan van zijn unieke
bedrijf. Uniek omdat Bos sr.
alle benodigde apparatuur en
machines een halve eeuw
geleden zelf heeft gemaakt.“Ik
werk nog altijd met diezelfde
apparatuur. Het geeft aan dat
mijn vader een uitstekend vak-
man was, die overigens hoofd-
zakelijk met goud werkte. Mijn
vader werd landelijk gezien als
een specialist. Daardoor krijg
ik nog altijd opdrachten voor
renovaties van onder andere
koninklijke paleizen of andere
gebouwen waar antieke inte-
rieurs of meubelen gerestau-
reerd moeten worden. Het is
een precisie werk, maar ik vind
het fantastisch om te doen.
Ooit hebben we een gouden
geboortepenning van Prins
Willem Alexander gemaakt
voor Koning Beatrix”, zegt Cor
met enige trots.

“Andere opdrachten krijg ik bij-
voorbeeld van het Penning
Kabinet in Leiden. Daarvoor

Een weinig opvallend maar oer-Zandvoorts bedrijf bestaat een
halve eeuw. Komende zondag 1 mei precies 50 jaar geleden
begon de vader van Cor Bos, de huidige eigenaar van Metaal-
gieterij C.A. Bos & Zoon, het bedrijf aan de Bakkerstraat 7.

Met oog en oor
de badplaats door

Rotonde
Als verkeersgebruiker van de
mooie rotonde van het
Raadhuisplein vraag ik me af,
en ook anderen met mij,
waarom de verkeerssituatie
anders is dan de vier roton-
de’s elders in de gemeente.
In het midden van elke roton-
de staat een rond blauw 
verkeersbord met ronddraai-
ende pijlen die aangeeft dat
het een rotonde is. Verder
staan bij alle rotonde’s bij
elke ‘zijtak’ een driehoekig
voorrangsbord, zover klopt
ook dat allemaal. Alleen bij
de vier andere rotonde’s
staan haaientanden op het
wegdek die de voorrangsre-
geling aangeven, echter 
bij de rotonde van het
Raadhuisplein staan die haai-
entanden er niet. Ook zijn er
geen zebrapaden meer die de
voetgangers de ruimte geeft
om rustig te kunnen over-
steken. Is het geheel nog niet
af is de vraag van menig 
burger? Hopelijk wordt deze
gevaarlijke verkeerssituatie
snel veranderd.

Heerlijke haring

In het wapen van Zandvoort
zijn drie haringen aange-
bracht en daarom was het
niet zo verwonderlijk dat
er zaterdag, tijdens de open
dag van de gemeente Zand-
voort, als extra versnapering
haring werd aangeboden.
Twee dames van de folklore
vereniging De Wurf hielden
een oogje in het zeil of 
je geen haring in het koffie-
bekertje rolde, om het ver-
volgens mee naar buiten 
te smokkelen! Daar kreeg

men geen kans voor. De char-
mante bewaking was streng
en rechtvaardig.

Waar over spraken zij?

Tijdens dezelfde open dag
zaten twee heren achter het
kraampje Politiek en bestuur.
Ze waren gezellig in gesprek en
ik wilde Raadslid Boevé en wet-
houder Bierman (beiden van
OPZ) niet storen. Misschien
hadden ze het wel over het
huren van een leuk Zandvoorts
appartement voor wethouder
Bierman. Of mogelijkerwijs
spraken zij over de intercity die
in december rechtstreeks van
Amsterdam naar Zandvoort en
vice versa gaat rijden. Dat
scheelt wethouder Bierman
weer reistijd.

Gemiste kans
Op dinsdag 25 april was de
laatste mogelijkheid om als
inspreker de Raad van
Zandvoort toe te spreken. Het
spreekrecht voor burgers is
namelijk komen te vervallen.
Wel wordt het spreekrecht in
de commissies uitgebreid, één-
maal in de eerste termijn en
éénmaal in de tweede termijn.
Met als voorwaarde om in de
tweede termijn te mogen
spreken, u ook in de eerste ter-
mijn het woord moet hebben

gevoerd. Dus had u nog iets
op het hart en wilde u 
uw verhaal tijdens de raads-
vergadering kwijt? Dan 
krijgt u een herkansing 

tijdens de eerstko-
mende commissie-
vergaderingen.

Vreemde vogels
Voor veel Zand-
voortsers is vogelen
(fenologie) een pas-
sie. Ze kunnen aan
het geluid horen
welke vogel er
zingt. Als vogelleek

zegt het gefluit me niets.
Oké, ik kan een mus, een vink,
een pimpelmees en een
roodborstje nog wel herken-
nen maar zodra er een
vreemde vogel in mijn tuin
beland dan moet ik via 
een boekje uitvinden wat
zijn naam is. Leden van de
vogelwerkgroep Zuid-Ken-
nemerland schudden de
meest onbekende vogelna-
men uit hun mouw. Want
hebt u wel eens gehoord 
van een; blauwborstvogel,
een sprinkhaanzanger, een
gekraagde roodstaart of een
Tjiftjaf? Dit zijn vogels die
met nog 35 andere soorten 
in onze duinen aanwezig 
zijn. Afgelopen zaterdag,
zo meldde een vogelaar,
was er een schitterende
excursie in de Amsterdams
Waterleidingduinen met zeer
veel zingende nachtegalen.
Wilt u weten welke vogel 
er fluit? 
Op 6 mei is er vanaf ingang
Oase om 7.00 uur de laatste
cursus vogelgeluiden.
Wel tijdig opgeven:
023-5233595.

Dit gebeurt eens in je
leven
Voor iedereen die niet in
vogels is geïnteresseerd maar
wel in cijfertjes, heb ik het
volgende berichtje. Op don-
derdag 4 mei, om twee minu-
ten en drie seconden na 1:00
‘s morgens, zullen de tijd en
datum als volgt zijn:

01:02:03 04-05-06.
Het zal wel, ik ben niet zo
goed in cijfertjes.

Cor Bos aan het werk in de gieterij
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Modern vierkamerappartement op de 1e en 2e 
etage met 3 balkons en berging en parkeer-
plaats in de onderbouw. 

Ind. gang; toilet; zitkamer met balkon; luxe 
open keuken met inbouwapp.; eetkamer met 
Frans balkon; 2e et.: 2 royale slaapkamers met 
elk een zonneterras (oost en west); moderne 
badkamer met ligbad, douche; wandcloset en 
wastafelmeubel.

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

Op de 2e etage van Residence d’Orange gele-
gen verzorgd 2 kamerappartement met zeezicht 
en groot balkon op het zuiden. 

Ind. Gang; keuken; slaapkamer met kasten-
wand; hal; toilet; badkamer met ligbad en
wastafelmeubel; inloopkast c.q. kastenkamer; 
royale woonkamer met balkon zuid. Eventeel 
garage ter overname ad € 25.000,- k.k.

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Schuitengat 27 Tjerk Hiddesstraat 85 Van Speykstraat 2/25

In complex Duinwijk gesitueerd 2 kamerappar-
tement (vh 3) met balkon op het zuidoosten. 

Ind. hal met garderobekast; toilet; badkamer 
met douche en wastafel en wasmachine-aan-
sluiting; slaapkamer; woonkamer met open
keuken en balkon; eetkamer. Afgesloten par-
keerterrein voor bewoners.

Vraagprijs € 169.000,- k.k. 

Algemene informatie
organisatie

Algemene informatie
De activiteiten op Koninginnedag en Bevrijdings-
dag worden georganiseerd door de Stichting
Viering Nationale Feestdagen Zandvoort, SVNFZ,
de stichting is een groot deel van het jaar bezig
met de voorbereidingen van beide feestdagen en
zorgt op de dagen zelf dat alles goed verloopt. Op
beide feestdagen wordt de stichting ondersteund
door een grote groep vrijwilligers:“de Werkploeg”.

Deze werkploeg, herkenbaar aan de rode jassen,
bestaat uit een groep enthousiaste ( jonge) vrij-
willigers. Zij zorgen tijdens beide dagen o.a voor
op- en afbouw van activiteiten, begeleiding van
kinderspelen en allerlei hand- en spandiensten.
Mede door de fantastische inzet van de werkploeg-
leden is het voor de stichting mogelijk om op beide
feestdagen weer een aantrekkelijk activiteiten-
programma in elkaar te zetten.

Vrijwilliger worden?
Lijkt het je leuk om zelf ook mee te helpen bij de
activiteiten rondom Koninginnedag of Bevrijdings-
dag en ben je 16 jaar of ouder, neem dan contact
met ons op en meld je aan:
Nelly Lemmens,
tel: 5718119 of 
Email: werkploeg@koninginnedagzandvoort.nl

Middag programma
Koninginnedag

Kinderspelen ( jeugd van 2 t/m 12 jr)
13.00 - 15.30 uur, Haltestraat
Inschrijven vanaf 12.00 uur voor Café Neuf.
Prijsuitrijking rond 16.00 uur

Karaokefestijn
15.30 - 16.30 uur, Haltestraat t.h.v. Café Neuf
Inschrijven vanaf 12.00 uur voor Café Neuf

Eerste Zeepkistenrace Zandvoort
16.30 - 21.00 uur, Haltestraat
Zeepkistenpaddock vanaf 12.00 op het Gasthuisplein
www.zeepkistenracezandvoort.nl  

Programma 5 mei
Schilderwedstrijd:“Op Reis”
Vanaf 11.00 uur, Raadhuisplein
Op het raadhuisplein wordt net als vorig jaar een
gigantisch doek gespannen. De kunstwerken wor-
den na afloop door Marianne Rebell en Hilley Janssen
beoordeeld.

Middag voor Ouderen
13.30 - 16.30 uur, Gebouw de Krocht
Deze middag wordt muzikaal omlijst door de pianist
Hein Schrama.Tijdens de pauze zal een compilatie van
de lezing van het Genootschap Oud Zandvoort:“De
bezetting en bevrijding van Zandvoort”getoond worden.

Ochtend programma
Koninginnedag

Taartenwedstrijd
rond zonsopgang
Onder de vroege vlaggers worden 20 taarten ver-
geven, aangeboden door Bruna Balkenende.

Rommelmarkt
van heel vroeg tot 14.00 uur 
Rommelmarkt is toegestaan op de gehele L. Davids-
straat en op de Prinsesseweg (met uitzondering
van het “bustraject”) Buiten dit terrein wordt geen
rommelmarkt toegestaan.

Demonstratie OSS en North-Hill Country Dancers
9.30 - 10.45 uur, Raadhuisplein
De jeugd van Turnvereniging OSS geeft weer een
spetterende demonstratie om 9.30 uur. De line
dancers van de groep: Norht-Hill Country Dancers
verzorgen rond 10.45 uur een demonstratie samen
met de Zandvoortse Jeugd.

Officiële opening 
10.15 -10.45 uur, Raadhuisplein
Mmv.Zandvoorts Mannenkoor,Zandvoorts Vrouwen-
koor & Drumfanfare Duindorp uit Scheveningen

Ballonnenwedstrijd
10.15 uur, Raadhuisplein
vanaf 10.00 ophalen bij Gemeenschapshuis.

Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kent u ons
 al?

1
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Interview met Eg Poster, raadslid OPZ

Door Lenna van den Haak

Poster werd in januari bena-
derd door Carl Simons om voor
de Ouderenpartij Zandvoort
uit te komen. Sindsdien is alles
in een stroomversnelling ge-
raakt. De weken vlak voor de
verkiezingen waren zeer hec-
tisch voor hem, maar nu hij 
in de raad zit hoopt hij wel wat
dingen te kunnen realiseren.
Met een breed gedragen 
coalitie denkt Poster dat het
makkelijk werken zal zijn: “De
plannen voor de Midden-
boulevard moeten anders, dat
is duidelijk. Er heerst zoveel
onvrede bij de mensen die hun
woningen uit moeten, daar
moet verandering in komen.’’

Verder ziet Poster de plannen
voor het Louis Davids Carré wel
zitten: “Gebouw De Krocht
is niet echt representatief.
Zandvoort moet een echte zaal
hebben voor concerten en 
dergelijke. Het is goed als er
ook een bibliotheek en een
school in ondergebracht wor-
den.’’ Als OPZ’er wil Poster
meer woningen voor jeugd:
“Dat wordt een moeilijke klus,
want Zandvoort is vol. We 
kunnen niet meer uitbreiden
vanwege de beschermde ge-
bieden rondom de gemeente.
Misschien moeten we fuseren
met andere gemeentes. Ik sta

er niet om te springen, maar
er moeten dingen veranderen.’’

Poster weet wat er speelt
onder de Zandvoorters, ook al
is het geen echte Zandvoorter.
Samen met zijn vader, moeder
en vijf broers en zussen 
verhuisde de in Amsterdam
geboren Poster toen hij nog
zeer jong was naar de
gemeente Zandvoort. “Mijn
broers en zussen wonen over
heel de wereld verspreid, maar
ik ben nog steeds verknocht
aan Zandvoort.’’ Dat Poster
sport aan het hart gaat is te
danken aan zijn vader. “Als 
9-jarig jochie nam mijn vader
me mee naar HFC, sindsdien
ben ik nog steeds lid. En we
gingen altijd op fietsvakantie.
Mijn broers, vader en ik gingen
dan van eiland naar eiland 
en via de afsluitdijk terug.
Mijn moeder ging dan met
mijn zussen lekker tutten in
het huis, prachtig was dat”,
herinnert hij zich.

Anno 2006 is er veel veran-
derd: “Een broer van mij is 
twee jaar geleden overleden
en mijn zussen wonen in het
buitenland. Ik doe alleen nog
maar aan golf vanwege een
blessure aan mijn knie, kortom
ik heb tijd om me met de 
politiek bezig te houden.’’ Met
217 voorkeursstemmen is
Poster uiteindelijk in de raad
gekomen. Op de vraag of hij 
24 uur per dag politicus is
moet hij lachen: “Dat wordt
wel van mij verwacht maar 
dat is niet zo. Het moet wel
leuk blijven.’’

Eg Poster:
“Ik ben de man van het compromis’’

Voorzitter van ZFM Zand-
voort, penningmeester
van de Sportraad, erelid
van Koninklijk HFC. En
dan vergeet ik nog te
melden dat Eg Poster 9
jaar voorzitter is geweest
van Tennisclub Zandvoort
en twee keer voorzitter is
geweest van de Rotary-
club. Poster gaat vooral de
sport na aan het hart, en
dat is ook een grote reden
waarom hij de politiek in
is gegaan. Van VVD raads-
lid in 1998-2002 tot OPZ
raadslid voor de periode
2006-2010.Maar wat heeft
Poster op andere gebieden
voor de gemeente Zand-
voort de komende jaren
in petto?

Van huis uit komt Daniël van
den Broek uit een onderne-
mers familie. “Mijn opa start-
te in 1936 met een groente-
winkel in Amsterdam. Hij werd
opgevolgd door mijn vader en
als kind zijnde hielp ik automa-
tisch mee. Hard werken en niet
zeuren; het ondernemersbloed
zit in de familie.Toen Danïel de
kans kreeg om een eigen win-
kel te beginnen in Zandvoort

greep hij die kans met twee
handen aan.

Vroeg opstaan en tijdig met je
werk beginnen hoort bij dit
ondernemerschap. “Ik begin
zelf om zes uur ‘s morgens met
schoonmaken van fruit en
groente. Veel mensen willen
tegenwoordig kant en klare
producten; ze willen wél met
verse producten koken, maar

hebben geen tijd (of zin) om
de groente schoon te maken.”

Sinds enkele jaren woont hij
ook in Zandvoort. Echtgenote
Aranka, geboren Zandvoortse,
zorgt voor de twee kinderen 
en het huishouden en helpt,
als het nodig is, in de winkel.
“Ze vult de gaten op”, knikt
Daniël .“Gelukkig heb ik nu een
geweldige ploeg naast me,
zelfs als ik een weekje met
vakantie ben vangen ze het
allemaal uitstekend op, ik ben
blij met dit team!”

Rondkijkend in de winkel zie 
ik wat Daniël bedoelt met
kant en klare maaltijden en
voorgesneden groentes; zelf
koken hoeft bijna niet meer.
Stamppotten in allerlei soor-
ten, salades en vers geperste
sappen staan in de gekoelde
vitrines, het lijkt op een schil-
derij zo mooi ziet het er alle-
maal uit. Daniël is befaamd
om zijn heerlijke verse fruit-
salades, ze zijn ook bijna 
niet aan te slepen! Meegaan
met de seizoenen, steeds iets
nieuws en aparte producten.
Je vindt het bij Daniël Groente
& Fruit, Grote Krocht 25,
tel. 57 14404.

Voor het negende jaar zit Daniël Groenten & Fruit op de Grote
Krocht. Het is één van de twee groentewinkels die je nog in
Zandvoort vindt. Supermarkten hebben de kleine buurtwinkels
opgeslokt. Daniël, want zo heet hij ook, voelt zich prima, zo
dicht bij een groot winkelbedrijf.“Het trekt toch altijd mensen
en je krijgt een ‘loop’ in de straat die je anders niet hebt”.

Tijdens een bijeenkomst in 
het boothuis van de KNRM
heeft een vertegenwoordiger
van de Kas bank elf overle-
vingspakken aan het station
Zandvoort overhandigd. De
pakken zijn een donatie van
het Van Heemstra-Meybaum
Fonds.

Ieder jaar doneert dit fonds, via
de Kas bank, €25.000 aan de
KNRM en het Zuiderzee muse-
um. De afgelopen jaren zijn al
een aantal reddingsstations
verblijd met nieuwe pakken,
nu was Zandvoort aan de
beurt. In zijn welkomsttoe-
spraak roemde KNRM-direc-
teur S. Wiebinga de goede
band met het fonds dat is
opgericht om de nalatenschap
van baron Van Heemstra te
beheren. Op het station
Zandvoort zijn 21 vrijwilligers

Door Lienke Brugman

De lekkerste fruitsalades vind je
bij Daniël Groenten & Fruit

Nieuwe overlevingspakken voor KNRM
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mee drijven en koelt veel min-
der snel af. Bovendien zijn de
pakken voorzien van enkele
veiligheidsmiddelen waaron-
der een fluit, een dag- en een
nachtnoodsignaal en een mes.
Het noodsignaal is een hand-
fakkel die overdag een rode
rookwolk produceert en ‘s
nachts een fel rood licht.

24 uur per dag en 7 dagen in
de week paraat om de redding-
boot uit te laten varen bij
alarm op zee.Veertien van hen
varen daadwerkelijk op de
boot, de anderen hebben taken
aan de wal. Het overlevingspak
biedt de redders veel veilig-
heid. Het beschermt hen tegen
water en wind, men blijft er

Daniël (rechts) met één van zijn gewaardeerde werknemers.
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Gezocht: woonruimte
voor seizoenswerkster.

Voor 1 of 2 personen. Max
€ 250 p.m. Tel. 5716855

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

Aangeboden:
Amsterdam Slotermeer,

laagbouw, mooie 
2-kamerwoning 

met box.
Eigen opgang, wentel-

trap naar zolder.
Huur: €175,00 p.m.

Gevraagd:
woning in Zandvoort.

Mag ook een 
seniorenwoning zijn.

Tel. 020-6149567

Inboedel verkoop
wegens verhuizing.
Za 22 + zo 23 april,

9.00-16.00 uur.
O.a.: TV, video, DVD,

koelkast, draagbare airco,
verwarming, sauna, tro-
pische planten. Diverse
keukenapp., dameskle-
ding mt 40/42. Tevens:
BMW 520i, bwjr. 1990.
Kostverlorenstraat 105,

tel. 5739416

Gevraagd:
Horeca-medewerkster,

ca. 30 uur per week.
Min. leeftijd 23 jr. Met
ervaring. Inlichtingen:
Daniëlle, tel. 5713510

-------------
Gezocht:

Hotel nabij centrum zoekt
goede schoonmaakhulp
voor enkele ochtenden

per week. Uren in overleg.
Tel. 5714674

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

dan wordt deze alsnog binnen 
24 uur nabezorgd!

Krant niet ontvangen?

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

‘T Familie restaurant
te Zandvoort

Is op zoek naar parttime 
medewerkers voor 

de bediening
lft. tot 21 jr.

enige ervaring en 
flexibiliteit vereist

Voor verdere info tel. 5712537

Voor een
Koninklijk

tintje!

Tekst inclusief foto: € 5,00
Bij voorkeur digitaal aanleveren aan

info@zandvoortsecourant.nl

AUTO STRIJDER – TEXACO 

zoekt een leuke shopmedewerker (ster)
voor een fulltime functie.

Leeftijd vanaf 16 jaar.
Heb je zin in een afwisselde

baan en kan je zelfstandig werken? 

Graag je reactie met je gegevens naar 
Auto Strijder

Burg.v. Alpenstraat 102, 
2041 KP ZANDVOORT
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School
De lagere school van Amy was
de Hannie Schaftschool. Daar-
na is ze naar het Coornhert
Lyceum gegaan waar ze in het
laatste jaar zit. Haar tentamen-
week heeft ze net achter zich,
nu het examen nog. Amy heeft
niet echt een talenknobbel en
is meer iemand voor exacte

vakken en zit dan ook als enig
meisje bij wiskunde. In eerste
instantie wilde Amy wiskun-
delerares worden maar dat
plan heeft ze laten varen.
Omdat ze tekenen een heerlijk
vak vindt en ze dit ook straks
in haar verdere studie niet wil
missen, heeft ze gekozen voor
iets heel anders. Ze wil naar 
de Hoge school Amsterdam
richting architectuur, deze 
studie duurt 4 jaar. Daarna is
ze nog niet klaar en zal ze nog
verder moeten studeren. Ze
houdt niet zo van de moderne
bouwstijl, haar voorkeur gaat
meer uit naar de architect
Antonio Gaudi.

Interesse’s
Hoewel Amy wel van sporten
houdt, doet ze niet meer actief
mee omdat ze altijd veel bles-
sures had. Ze mist het sporten
wel.Verder speelt ze akoestisch

gitaar en krijgt een keer per
week gitaarles bij New Wave.
Haar grootste hobby is gedich-
ten maken. Het is een half jaar
geleden spontaan ontstaan,
toen een jongen aan haar
vroeg of zij zijn gedicht wilde
beoordelen. Ze vond het zo
leuk dat ze binnen 7 minuten
ook een gedicht af had en aan

dezelfde jongen vroeg hoe hij
het vond. Het virus heeft haar
niet meer los gelaten en Amy
maakt nog steeds gedichten.
De ene keer zijn het er drie per
week en de andere keer zijn
het er minder, veelal gecombi-
neerd met haar eigen tekenin-
gen. Elk weekend gaat Amy
met veel plezier naar de Deka-
markt. Er is een vaste ploeg
werknemers die onderling
goed met elkaar overweg kan.
Zelfs na het werk gaat de
groep met elkaar om. Sterker
nog, Amy gaat straks een
weekje op vakantie met drie
collega’s uit deze hechte groep.
Haar werk is divers en vooral
het opnieuw indelen van de
schappen is (soms) één van
haar leukste taken. Dus bent u
op zoek naar een artikel in de
winkel dan is Amy u net voor
geweest. Haar muziekstijl gaat
uit naar filmmuziek en ook

naar Gothic Rock. Haar kleding-
stijl is geen Gothic maar meer
alternatief; lachend vertelt ze
dat in haar kledingkast geen
strakke broeken hangen, ze
draagt liever wijde broeken.
Haar lievelingskleuren zijn
zwart/wit maar ook felle kleu-
ren vindt ze mooi. Het is moei-
lijk om in Zandvoort kleding te
kopen,meestal gaat ze daarvoor
naar Amsterdam of Haarlem.

Zandvoort
Amy is geen uitgaanstype.
Wel gaat ze met haar vrienden
op vrijdagavond naar de Bier-
burcht. Ze gaat nooit naar de
muziekfestivals omdat het niet
haar muziekstijl is. Nutteloos
op het strand liggen bakken
vindt ze onzin, er moet wel een
reden zijn om naar het strand
te gaan of te zwemmen.Verder
wil ze heel graag in Zandvoort
blijven wonen en dan het liefst
in het dorpscentrum.Zandvoort
is voor Amy de plaats waar ze
zich gelukkig voelt. Omdat het
deze week van 22 tot 28 april
de week van de poëzie is, heeft
Amy tot slot een zelf gemaakt
gedichtje toegevoegd aan haar
interview.

Op straat heel alleen
Ik...

Ergens anders niet bij mij
Jij...

Kwamen samen
Wij...

Houden van elkaar
Allebei…

Tekst en foto Nel Kerkman

“Ik ben een Pietje Precies”

Deze week een Zandvoortse jongere die anders dan anders is.
Dit keer geen sportverhalen maar heel andere interesse’s en
aan het eind van dit artikel een persoonlijke afsluiting. Maak
kennis met Amy Schreuder; ze is geboren op 10 maart 1989 en
woont samen met haar ouders en broer plus haar twee vogels
midden in het centrum van Zandvoort.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Amy Schreuder

‘Bliksem op 
Kasteel von Blitzen’

Onvoorstelbaar goed, enthousiast en vol humor. Zo kan de 
voorstelling van de jeugdgroep van de toneelvereniging
Hildering omschreven worden, die zij afgelopen weekend heb-
ben opgevoerd. Stuk voor stuk fantastische acteurs en actrices.

Door Stephanie Vork

In oktober vorig jaar begon
deze groep van twaalf jonge-
ren tussen de 14 en 19 jaar met
repeteren. Elke woensdag-
avond teksten uit het hoofd
leren en oefenen. Nelleke van
Koningsveld, de regisseur, was
apentrots op de jonge acteurs
en actrices.“Ondanks het druk-
ke leven van de jongens en
meiden, hun school en hobby’s,
toonden zij een enorme inzet.”

Het verhaal
Het te repeteren stuk werd een
komedie, ‘Bliksem op Kasteel
von Blitzen’ genaamd. In
Transilvanië durft niemand na
zonsondergang in de buurt
van het kasteel van de waan-
zinnige geleerde baron Donald
von Blitzen (Martijn Olie-
slagers) en zijn vrouw Maritza
Zitzen von Blitzen (Lesley-Ann
Schilte) te komen. Er gebeuren
hier eigenaardige dingen. Een
rijke man, een arme man, een
bedelaar en een dief zijn op
een mysterieuze manier ver-
dwenen. Nu alleen nog een
dokter, een advocaat, een krui-
denier en de commissaris van
de politie (allemaal gespeeld
door Hein Schrama) en de
waanzinnige geleerde kan
samen met zijn assistent Mord
zijn geheimzinnige experi-
ment uitvoeren.

Getalenteerd
Een uitblinker in het stuk was

de 14-jarige Jurjen Mans, die de
gebochelde en lugubere Mord
speelde. Wat een talent! “Oh
meester, als ik die vrouw toch
in m’n handen krijg...hehehe...”,
zei hij constant, en dan had hij
het over de bediende in het
kasteel, Gretchen Twittchill.
Deze vrouw werd vol overtui-
ging gespeeld door Bart Koper,
alweer zo’n talent. Hij bracht
de zaal steeds weer aan het
lachen met de droge humor
van Gretchen. En zo zijn de
twaalf leden van de jeugdaf-
deling van Hildering allemaal
op hun eigen manier top.
Naast het acteerwerk, paste
ook het decor, de kleding, de
grime, het licht en geluid per-
fect in het toneelstuk. Alles
klopte eigenlijk, het was een
genot om naar te kijken.

Ervaring leert dat er misschien
maar twee of drie jongeren
overblijven om mee te doen
met de volwassenen van
Hildering. “Daarom zijn nieu-
we jonge acteurs en actrices
altijd welkom om een keer
mee te doen op een woens-
dagavond”, zegt voorzitter Paul
Olieslagers. De repetities wor-
den boven de Bomschuit
Bouwclub op de Tolweg
gehouden.

Nog één ding, wat ik mij nog
steeds afvraag, wat is nou het
geheim van de baron en het
eeuwige leven op Kasteel von
Blitzen...?

Heb je iets te melden 
over jongeren in

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar 
de redactie:

redactie@
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752

JONG IN
ZANDVOORT

Eén van de uitblinkers was de 14-jarige Jurjen Mans als de gebochelde Mord.
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
18.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Tracks & Facts
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)
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Michael Radford over

The merchant of Venice
Werk van Shakespeare
is veelvuldig verfilmd,
maar uitgerekend één
van zijn populairste
stukken - The merchant
of Venice - bleef tot
dusverre vrijwel onaan-
geroerd. Regisseur
Michael Radford bracht
daar verandering in en
vond Al Pacino bereid
de rol van Shylock te
spelen.

grotendeels op in Venetië.
Het waren trouwens niet
alleen esthetische over-

wegingen die
Radford deden
besluiten om de
meeste opna-
men in histori-
sche gebouwen
te maken.“Het is
ook een stuk
goedkoper,want
het kost een for-
tuin om zoiets
na te laten bou-
wen.”

Dat filmmakers
tot dusverre met
een grote boog
om het stuk
heen liepen,heeft

ongetwijfeld te maken
met gevoeligheden over
de manier waarop Shake-
speare joden karakteri-
seert. Radford: “Ik vind 
niet dat je het een antise-
mitisch stuk kunt noe-
men. Neem de passage
waarin Shylock zegt:
“If you prick us, do we 
not bleed?” Shakespeare
benadrukt daarin z’n
humaniteit. Verder pro-
beer ik de historische 
context te tonen. De 
spanningen tussen de
joden en christenen in dit
verhaal zijn niet veel
anders dan het wantrou-
wen dat momenteel 
tussen moslims en chris-
tenen bestaat.

Radford koos voor een
aanpak die oog heeft
voor de historische con-
text van het oorspronke-
lijke stuk en nam de film

Mozart on The Beach 
In een niet al te druk bezochte Nederlands Her-
vormde kerk gaven de Beach Pop Singers onder bege-
leiding van dirigent André Kaart zondagavond een
optreden. Samen met ruim 20 enthousiastelingen
die zich hadden opgegeven voor de koorworkshop,
stond het repertoire in het teken van Mozart.

Stichting Pluspunt orga-
niseerde net als vorig jaar
een koorworkshop. Dit
keer zonder een bekende
zanger, wat de opkomst
voor de workshop iets
minder maakte. De hele
zondag werd onder lei-
ding van dirigent André
Kaart een aantal stukken
ingestudeerd. In het kader
van de 250ste geboorte-
dag van Mozart, stonden
onder andere twee stuk-
ken van Mozart en de
tango Adios Nonino 
van Piazolla op het reper-
toire.

Van tien tot vijf uur werd,
onder muzikale begelei-
ding van pianist Fred
Gest, iedereen klaarge-
stoomd voor het optre-
den later in de Neder-
lands-Hervormde kerk.
Ondanks de grote druk
van presteren stond ge-
zelligheid voorop, wat
niet afdeed aan de kwa-
liteit van zowel het koor
als de enthousiastelin-
gen van de workshop.
Vooral de alten en de
sopranen waren goed
vertegenwoordigd, waar-
door het zeer hoge stuk
‘Chor der Janitscharen’

van Mozart goed uit de
verf kwam.

Als afsluiting lieten de
Beach Pop Singers zien
wat het is om een pop
koor te zijn. Met het
nummer I Will Follow Him
uit de film Sister Act kwa-
men zowel de kwaliteiten
van de solisten Kevin
Oerlemans en Annet
Westerburger naar boven,
als de samenzang van
het vierstemmige koor.
Met een Marco Borsato
medley kreeg het koor
het publiek aan het mee-
zingen.Onder begeleiding
van dirigent Arno Wester-
burger, drummer Rob
Spruijt en gitariste Lenna
van den Haak werden de
nummers Alleen zonder
Jou, Vrij zijn en Dromen
zijn bedrog met groot
plezier voorgedragen.

Het koorworkshop optre-
den werd afgesloten met
het gevoelige Close To
You van Burt Bacharack.
Het geluid viel af en toe
te wensen over, maar
deed niets af aan het
puike optreden van
zowel de cursisten als
The Beach Pop Singers.

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24
uur per dag 7 dagen per week.

Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl
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Cultuur

“Mijn moeder begon met de
lunchroom waar de mensen
terecht konden voor koffie,
melk, soep en een uitsmijter.
Tot de klanten behoorden
werklui die ook hun eigen
meegebrachte brood bij ons
mochten op eten. Nu een
onvoorstelbare zaak, maar in
1946 was dat geen enkel pro-
bleem”, zegt Martha Berkhout
die al van jongst af aan in de

Door Nel Kerkman

Vooral landschappen, mensen
en gebouwen, meestal in
opdracht,zijn voor hem een uit-
daging. De expositie in de sfeer-
volle Smederij aan het
Schelpenplein van de gebroe-
ders Gansner, stond in het
teken van Schotland en Italië.
De meeste foto’s zijn professi-
oneel ingelijst en enkelen zijn
afgedrukt op aluminium, wat
een heel speciaal effect geeft.
De kleuren komen des te mooi-
er uit, waardoor de foto meer
het idee geeft van een schilderij.

Onder het genot van een over-
heerlijk glas witte Italiaanse
kwaliteitswijn, geïmporteerd
door Vino e Arte, was het weer
genieten van deze bijzondere
expositie. Vino e Arte organi-
seert regelmatig exposities van
tekeningen, fotografie of schil-
derijen in combinatie met een
wijnproeverij. De eerstkomen-
de expositie is tijdens de week
van de Zee. De Zandvoortse
fotografe Desirée Ory exposeert
dan foto’s met als thema strand
en zee. De expositie is op 20 en
21 mei en 27 en 28 mei van 12.00

Afgelopen weekend exposeerde Artelier Vino e Arte werken
van de Haarlemse fotograaf Michel Campfens. Deze fotograaf
heeft een jarenlange ervaring in locatiefotografie.

tot 17.00 uur geopend. Atelier
Vino e Arte is gevestigd in ‘De
Smederij’, Schelpenplein 12.

Zestig jaar Lunchroom Berkhout

zaak actief is.

Overname
Nadat Theo zijn restaurant-
diploma had behaald namen
hij en Martha in 1972 de zaak
over van hun moeder, die ech-
ter nog lang bleef helpen en
op haar tachtigste verjaardag
een Koninklijke Onderschei-
ding kreeg opgespeld als waar-
dering voor het opbouwen van

Annie Berkhout-Bakkenhoven (Appeltje) begon op 16 april
1946 Lunchroom Berkhout aan de Kerkstraat 17. In een pand
waar in de periode van 1900 tot aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog haar voorouders Zwaanenburg en
Bakkenhoven een melkhandel en later een melksalon dre-
ven. Afgelopen zondag vierden de huidige exploitanten,
haar kinderen Theo en Martha Berkhout, het zestig jarig
bestaan van de horecagelegenheid, waar vele gasten uit
binnen- en buitenland met regelmaat terugkomen.

Foto expositie bij Vino e Arte

Door Lienke Brugman

Het eerste optreden van
comedian Wouter Meijs was
niet erg succesvol. “Zijn jullie
bang voor me?”. Omgekeerd
was denk ik waarschijnlijker.
Maar als je met flauwe grap-
jes begint, krijg je flauwe ant-
woorden terug. Een vol kwar-
tier lang lukte het Wouter niet
de zaal echt aan het lachen te
krijgen. Benjamin Stefan Pop
die het volgende optreden
verzorgde, wist sneller ant-
woorden uit de zaal te krijgen.
Met zijn ongecompliceerde
optreden had hij goed contact
met het kritische publiek.

De comedytrain in Circus Zandvoort reed voor het laatst dit
seizoen. Een goed gevulde zaal wachtte vol belangstelling op
de voorstelling die een kwartier later begon dan was vermeld.
Comedian Daniël Arends ( ja, ik was die man die in zijn onder-
broek werd gezet) mocht de optredens aan elkaar praten wat
hij dan ook met veel humor deed.

Thijs van Domburg kon, in het
zwart gekleed, zo naar een
begrafenis. Stoïcijns met toch
wel leuke grappen,onder ande-
re over reclame slogans op radio
en TV. Goed gevonden, de mop-
jes over computers, bestanden
en de diverse knopjes op het
toetsenbord. Ik had het al eens
gehoord maar het sloeg goed
aan bij het nu wat meer opge-
warmde publiek.

Of een pauze dan nodig is,
vraag ik me echt af. Misschien
voor degenen die een sigaret
willen of moeten roken.
Via Danïel Arends kwam de 
21-jarige Emilio Guzman op 

het toneel, met grapjes over
TV en Internet dating. Ook
deze Emilio moet nog wat
oefenen om echt leuk te wor-
den. Waarom deze mannen
het allemaal echter over neu-
ken, masturberen en seks
(vrouwen) moeten hebben,
begrijp ik niet zo best. Het zal
het leeftijdverschil wel zijn
denk ik zo.

Het laatste optreden van
Henri van Loon sloot de come-
dytrain af. Gezellig gebabbel.
Leuk? Soms wel, waarbij
gezegd moet worden dat Van
Loon écht goed is in het imi-
teren van mensen en gelui-
den. Zijn imitatie van Paul van
Vliet was onovertroffen. Al
met al een genoeglijke avond
met echter maar weinig
hoogstandjes.Vanaf septem-
ber krijgen andere comedians
weer nieuwe kansen.

Seizoen comedytrain afgesloten

de zaak. Ook handhaafden zij
tot op de dag van vandaag de
oude stijl en inrichting wat het
bedrijf extra uniek maakt.
Broer en zus Berkhout zwaai-
en samen al 34 jaar de scepter
in hun bedrijf. Theo in de keu-
ken en Martha in het restau-
rant. Waardering kwam afge-
lopen zondag tot uiting in de
talloze persoonlijke en schrif-
telijke felicitaties, bloemstuk-
ken en cadeau’s die broer en
zus Berkhout in ontvangst
mochten nemen.“We hadden
deze belangstelling nooit ver-
wacht. Het was geweldig!”,
zegt Martha die samen met
Theo trots mag zijn op hun res-
taurant dat met uitzondering
van donderdag iedere dag
geopend is.

Martha en Theo Berkhout voor het pand dat al meer dan een eeuw familiebezit is.

Zandvoortse Courant •  nummer 17 •  27 april 2006

Foto expositie van de Haarlemse fotograaf Campfens.
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27 april t/m 3 mei
Kalfsbraadworst 

100 gram € 1,29
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor de Pashouders: 
Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie fotolijstjes is binnen.
Voor onze nieuwe collectie

spiegels en schilderijen:
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Maand april op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

van 27 april t/m 10 mei:
Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting op accessoires
Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

voor Zandvoortpashouders:
Bij het diner schenken wij U 

een gratis karafje wijn!”
Boulevard Barnaart 22    T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur    dinsdag gesloten

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en
Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

ZC W17 C.xpr  26-04-2006  10:06  Pagina 12

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Op vertoon van de 
ZandvoortPas
10% korting op 
een fles huiswijn

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende 
prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

In de maand mei
10% korting op 

de 6e generatie Varilux
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Zie ook de volgende pagina

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Boomerang, Eetcafé- Passage
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

de aanbiedingen van deze week

Complete zonnebril,
montuur met 

gepolariseerde
zonneglazen 

op uw sterkte
voor 

Zandvoort
Pashouders

van €400,- voor €250,-!

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

contactlenzen,
oogmetingen

met de 
modernste 
apparatuur.
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

10% korting op een 
ontspanningstraining

info@newwaves.nl/Cathy Tel. 023 57 132 55

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

Elke 
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.
een Guinness, Kilkenny 

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

1000ste ZandvoortPas uitgereikt
Afgelopen dinsdag is de duizend-
ste ZandvoortPas uitgereikt. Een
mooie mijlpaal, die al binnen vier
maanden nadat er een start was
gemaakt met de ZandvoortPas is
bereikt. De gelukkige met pas-
nummer 1000,Marieke Hoekema,
was blij verrast dat deze eer aan
haar te beurt viel. De bladmana-
ger van de Zandvoortse Courant,
Gillis Kok, feliciteerde haar en
overhandigde haar tevens een
mooie bos bloemen, afkomstig
van Bloemen aan Zee; een bloe-
menzaak waar u ook met uw
ZandvoortPas terecht kunt.

De ZandvoortPas is nu sinds
januari geldig bij diverse Zand-
voortse ondernemers. Ook die
hebben ingezien dat het voor hen

bestedingen in Zandvoort
willen doen, waardoor de
ZandvoortPas ook voor hun
interessant is. Nu een pas
aanschaffen betekent tot
en met december 2006 blij-
vend profiteren van vele 
aanbiedingen.”

gunstig is om met de ZandvoortPas
mee te doen. Nog steeds sluiten er
zich ondernemers aan en, gezien de
duizendste pas, groeit ook nog
wekelijks het aantal pashouders.
Gillis Kok: “We zijn blij met deze
mijlpaal. Je kunt zien dat de formu-
le werkt. De winkeliers krijgen meer
Zandvoorters in hun bedrijf en die
Zandvoorters kunnen hun voordeel
doen met de pas.”

Nu de bewoners van de strandhuis-
jes en de vaste campingplaatsen
langzaam weer hun Zandvoortse
onderkomen betrekken, denkt
Kok een nieuwe groep te kunnen
bereiken.

“Deze tijdelijke inwoners van
Zandvoort zullen ongetwijfeld hun
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andWhat’s
new

Gianni Versace richtte in
1978 zijn eerste mode-
lijn op. In 1983 is hij tot
topdesigner van heren-
mode benoemd in de
Verenigde Staten. Twee
jaar later is zijn eerste
zonnebrillencollectie op
de markt gebracht. Zijn
mode-ontwerpen staan
bekend als opvallend,
kleurrijk en extrovert.
Na Gianni’s dood in
1997 heeft zijn zus,
Donatella Versace, het
roer overgenomen. Ze
heeft vastgehouden

aan de flamboyanfe 
stijl van Versace en is
inmiddels het gezicht
van het modemerk
geworden.

Haar herkenbare stijl is
ook duidelijk terug te
vinden in haar montu-
rencollectie. Deze wordt
gekenmerkt door een
sexy, onconventioneel en
uitbundig design. Zo zijn
de brillen afgewerkt met
herkenbare Versace 
elementen, zoals de
Greca, het mythologi-
sche Medusa hoofdje op
de pootjes of strassteen-
tjes. Dat maakt ze tot
een echte blikvanger en een
ware ‘wanna have’ voor elke
moderne vrouw. Versace zon-
nebrillen worden veelvuldig
door vele nationale en interna-
tionale beroemdheden gedra-
gen en dit voorjaar is niemand
minder dan Oscar-winnares
Halle Berry hét model voor de
schitterende campagne van
het modehuis.

Alle monturen zijn in zeer veel
verschillende tinten verkrijg-
baar. De metalen modellen zijn

Vanaf deze week kunt u bij Zandvoort Optiek in de
Kerkstraat terecht voor de nieuwe zonnebrilcollectie
van Versace! Versace is wereldwijd een begrip en de
nieuwe zonnebrillenlijn is zoals we van dit modehuis
kennen: spectaculair en trendsettend.

what’s
hot!?

Versace 
zonnebrillen

naast goud, een tint die al
een tijd bezig is met een glo-
rieuze rentree, ook in mooie
kleuren als lichtroze en
metallic paars verkrijgbaar.
De kunststof monturen zijn
nog veel diverser en kleurrij-
ker.Verder zijn alle modellen
er in diverse maten. Zo is er
altijd een mooi Versace
montuur voor u in de collec-
tie. Bij Zandvoort Optiek
straalt dit voorjaar de
Versace collectie. Laat jouw
gezicht ook stralen!

Vrienden…

Ze komen, en ze gaan. De
mensen waar je het vroeger
zo leuk mee hebt gehad 
lijken soms wel van de aard-
bodem verdwenen te zijn.
Nooit meer met elkaar
lachen, nooit meer met
elkaar huilen. En als je elkaar
toevallig tegen het lijf loopt,
sta zowel jij als de ander
vaak met een bek vol tan-
den. Je hebt elkaar gewoon
niets meer te melden.
Mensen veranderen, tijden
veranderen en het wordt
allemaal wat gecompliceer-
der dan dat het vroeger was.

Hoe eerlijk en spontaan kin-
deren kunnen zijn, zo ach-
terbaks en arrogant gaat het
er boven de 16 aan toe.
Vrienden maken gaat veel
makkelijker als je klein bent.
Er wordt niet te veel bij
nagedacht…als het maar
gezellig is.Tegenwoordig, als
ik iemand leer kennen, vraag
ik me wel eens af;“ Ben jij dit
wel, of doe je je beter voor
dan je eigenlijk bent?” Als ik
terugkijk naar het verleden
en alle vrienden die daarin
voorkomen, krijg ik warme
gevoelens. Ook wel nare,
maar oké, that’s life. Bij elke
levensfase horen bepaalde
personen. Sommigen blijven
voor altijd bij je dagelijks
leven horen, anderen blijven
alleen maar in je hart.
Vrienden uit het buitenland,
ontmoet tijdens een vakan-
tie in Frankrijk. “We gaan
echt contact houden!”
beloof je elkaar dan. Maar
dat het contact verwatert
weet je eigenlijk al van 
tevoren. Ook de Duitse
Chocotoff, waar het o zo
gezellig mee was lijkt niet
meer te bestaan. En dat ter-
wijl hij maar 300km verder-
op woont. Ik baal er soms
van dat sommige personen
me zijn ontglipt, terwijl ik
dacht een vriend voor het
leven te hebben. Niets is wat
het lijkt.
Is vriendschap dan toch een
illusie?

Mai

Zomercollectie
De trouwe klanten van Rosarito
Beach & Horse hebben al aan
de nieuwe collectie kunnen rui-
ken op de geslaagde “Open
Dag”, welke 1 april in het filiaal
in de Haltestraat gehouden
werd. Op een leuke manier
werden de klanten in het mid-
delpunt gezet met als hoogte-
punt een korting op de gehele
nieuwe collectie.Voor iedereen
die het nog niet gezien heeft,
alle merken zijn ook deze
zomer weer vertegenwoordigd:
Cracker, Roxy en Uttam London.
Maar ook de ruitersport, met
de merken Harry’s Horse en
Horka, is klaar voor de zomer.
Rosarito Beach & Horse is
tegenwoordig zeven dagen in
de week geopend, dus alle
mogelijkheid de nieuwe collec-
tie te gaan keuren!

Rosarito Beach & Horse is klaar 

voor de zomer!
Fit de zomer
in!
Voor iedereen
die fit de zomer
in wil gaan
biedt Rosarito
nog meer. Om
er goed uit te
zien moet je je
namelijk ook
goed voelen. En
na een Cios-,
massage- en
shiatsu-oplei-
ding is Rosa de
persoon die
hiervoor kan
zorgen. In een
nette praktijk bij Beach &
Horse kan men vanaf 1 mei
vóór en na sluitingstijd terecht
voor een massage of een 
shiatsu-behandeling. Een
ontspanningsmassage of een

behandeling om klachten te
verhelpen of voorkomen, vijf-
tien minuten of een uur, alles
is mogelijk.Voor meer informa-
tie of om een afspraak te
maken, loop dan even langs

Rosarito Beach & Horse,
Haltestraat 62A. Op maandag
geopend van 13.00-18.00 uur,
di. t/m vrij. van 11.00-18.00 uur,
zaterdag van 11.00-17.00 uur
en zondag van 13.00-17.00 uur.

Zandvoortse Courant •  nummer 17 •  27 april 2006

Wat betreft eigenaresse Rosa van der Staaij van Rosarito
Beach & Horse in de Haltestraat mag de zomer komen:
ze is er helemaal klaar voor! Naast de uitgebreide zomer-
collectie is er namelijk nog meer om fit het nieuwe 
seizoen in te gaan…

Vanaf  1 mei kun je bij Rosa ook terecht voor diverse massage behandelingen.
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Zandvoortselaan 187,
2042 XL Zandvoort

Tel. 023-573 55 52
Fax. 023-573 55 61Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Waar vindt
 u ons?

2

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Eenjarige beplanting
Maar ons advies: Plant verstandig 
denk aan de ijsheiligen (half mei)!

Koninginnedag geopend

Voortdurend 
zoeken wij 

nieuwe 
bezorgers!

Meld je nu aan! 
Bel 0251-67 44 33 

of mail naar 
info@zandvoortse-

courant.nl

Hele straten zitten op
jou te wachten…

… als je bezorger bent
van de 

Zandvoortse Courant
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Willeke
Alberti

treedt namens
de stichting optreedt

op in verzorgingstehuizen voor
mensen die normaal de deur
niet meer uit kunnen. Het
tweede project kwam uit
Enschede. Verzorgingshuis De
Posten in Enschede-Zuid zet al
jaren geld opzij voor een busje
geschikt voor het rolstoelver-
voer. Bij uitstapjes kunnen de
meeste bewoners mee, terwijl
de rolstoelers achterblijven. De
stichting MAX Maakt Mogelijk

17
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Amsterdamse sfeer in de kustplaats. Het Lieverdje pronkt
op het Raadhuisplein en even is de Kerkstraat verruild voor 
de Zeedijk. Pluspunt in Zandvoort-Noord gonst van de
Amsterdamse Zandvoorters. Op initiatief van de welzijnsorga-
nisatie roepen twee ras-Amsterdammers de sfeer op van Mokum.
De toegestroomde senioren smullen van hun verhalen.

Mokum aan de zee.“Hier wonen
weinig èchte Zandvoorters”
weet de oud-Amsterdamse
Suzanne te vertellen. Evenals
al de andere vijftig senioren in
de zaal luistert zij met een tik-
keltje heimwee maar met
twinkelende pretogen naar de
verhalen van Amsterdam-
kenner Gerard. Hij is één van
de stadsgidsen die rondleidin-
gen verzorgen in de hoofdstad.
Vanmiddag doet hij dat aan de
hand van bloemrijke verhalen.
Vol nostalgische anekdotes
van vroeger met hier en daar
hedendaagse berichten.

Veel Zandvoortse toehoorders
hebben in Amsterdam ge-
woond en hielden vroeger
vakantie aan zee. Complete
gezinnen verkasten dan naar
Zandvoort, de speeltuin van
Amsterdam. Terugdenkend
aan die tijd herinnert Dina zich
nog:“Zandvoort voelde als ons
tweede huis.”Hoewel iedereen
nog steeds met plezier in het
kustdorp woont, raken de 
toehoorders geëmotioneerd 
bij herinneringen aan hun
Mokum van weleer.

“In het Amsterdam van vroe-
ger was het ten strengste ver-
boden na tien uur op straat
kleedjes uit te kloppen.”
Meteen krijgt de verteller bij-
val uit de zaal. Het staat bij
menigeen nog steeds scherp

op het netvlies. De bakker, de
schillenboer, de scharensliep:
zij allen kwamen toentertijd
aan de deur. Op het Water-
looplein van toen kon je nog
ouderwets gezellig ronddwa-
len. Voor een duppie of een
heitje voelde je als een vorst en
was bedreven in het pingelen.
De ‘porder’ die je op bestelling
wakker kwam maken. En dan
die goede oude bruggentrek-
ker. Als de verteller dáár anek-

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Even was Mokum op Zandvoort In het Nederland van toen
gold zij als markante persoon-
lijkheid. In een door mannen
gedomineerde maatschappij
drong Marga Klompé door tot
in de hoogste regionen van
politiek Den Haag. Als eerste
vrouwelijke minister streed 
zij voor een prominente plaats
van de vrouw in de samen-
leving.

Menselijk, rechtvaardig, vrede-
lievend. Aanvankelijk was
Marga Klompé docente schei-
kunde en promoveerde op dat
terrein. Als Tweede Kamerlid
stond zij pal voor emancipatie
van de vrouw in kerk en
samenleving. Klompé werd 
de eerste vrouwelijke minister
van Nederland. Door haar
grote inzet als lid van de
Tweede Kamer in de jaren 
vijftig en zestig ontwikkelde 
zij zich tot een buitengewone
persoonlijkheid.

Dat een meisje een opleiding
als HBS-B volgde was uitzon-
derlijk in de jaren twintig.
Steeds was Marga Klompé de
knapste van de klas, en haar
keuze voor de scheikunde-
studie paste volkomen bij haar
zucht tot ontdekken en analy-
seren Later legde zij nog een
aanvullend doctoraal examen
natuurkunde af, en begon
daarna met volle inzet aan 
een studie medicijnen, want
het liefste wilde zij huisarts
worden.

Tot in het midden van de vori-
ge eeuw hadden de ‘heren der
schepping’ de politieke macht.
De mannen hadden het voor
het zeggen: de vrouw hoorde
aan het aanrecht, luidde de
regel in die tijd. Toch bracht
Marga Klompé het kort na de
oorlog, in 1948, tot lid van de
Tweede Kamer. Door haar wils-
krachtig optreden dwong zij
respect af en toonde daarbij
veel belangstelling voor de
Europese samenwerking.Voorts
bracht zij de Algemene Bij-
standswet tot stand. Op haar
44ste werd Klompé benoemd
tot de eerste vrouwelijke
minister van ons land. Als
minister van Cultuur loodste
zij de Omroepwet door het
parlement. Door haar manne-
lijke collega’s werd zij vaak
vriendschappelijk geplaagd om
de grote ernst waarmee zij haar
taken uitvoerde. Mede door
haar doortastende optreden
werd zij een politiek zwaarge-
wicht in haar partij, de Katho-
lieke Volkspartij (KVP) welke
later op zou gaan in het CDA.

Kent u haar nog:
Marga Klompé?

De nieuwste omroep maakt niet alleen radio en tv-program-
ma’s. MAX zet zich tevens in voor ouderen. “Ook het welzijn
van senioren behoort tot onze verantwoordelijkheid” is Jan
Slagters overtuiging. De grondlegger van de ouderenomroep
heeft een stichting in het leven geroepen die tot doel heeft het
welzijn van ouderen te verbeteren. In principe kan iedereen een
beroep doen op de Stichting MMM.

MAX is meer dan radio en 
televisie. De omroep wil zijn
zendtijd mede inzetten om
vraagstukken rond de ouder
wordende mens aan de orde
te stellen. Zo is er op vrijdag
een tweewekelijks programma
op Nederland 1 (18.15 uur)
waarin het reilen en zeilen van
de stichting ‘MAX Maakt
Mogelijk’(MMM) wordt gevolgd.
Grondlegger en directeur Jan

Slagter verzorgt de presentatie.
“We hebben de beschikking over
de platforms radio, tv en inter-
net, daarmee werken we aan
het verbeteren van het welzijn
van ouderen’’, aldus Slagter.

Om een en ander in goede
banen te leiden is MMM op-
gericht. Deze stichting selec-
teert en realiseert projecten
die het welzijn van ouderen in

Nederland en soms
in het buitenland
verbeteren. Het
zullen altijd pro-
jecten zijn met
een duidelijk eind-
doel.Vaak kleinere
projecten, af en toe
iets groter. De aanschaf van
een busje voor een verzor-
gingstehuis. Of een kerstdiner
voor eenzame ouderen. Zelfs
het realiseren van centrale ver-
warming in een bejaardenhuis
in Roemenië is mogelijk.

Het eerste project van de stich-
ting draagt de welluidende
naam “Breng een zonnetje
onder de mensen”. Zangeres

wil daar wat aan doen.

Jan Slagter: “We mikken op
kleinschalige projecten die snel
te realiseren zijn; geen plan-
nen die honderdduizenden
euro’s kosten.” In Nederland
leven ongeveer 200.000 men-
sen in verzorgingshuizen. Zo’n
700 duizend 65-plussers voe-
len zich eenzaam. Bijna een
half miljoen ouderen vieren
geen Kerst Oud en Nieuw. Een
kwart van de ouderen moet
rondkomen van een mager
pensioen en leeft op de rand
van armoede.“Daar willen we
onze ogen niet voor sluiten”
meent Jan Slagter.Via een giro-
rekening (giro 4567) wil de
Stichting MMM geld inzame-
len om de ouderen te helpen.

MAX is méér dan een ouderenomroep

dotes over ten beste geeft klin-
ken uitroepen van herkenning
uit de zaal.

Pluspunt wil een welzijnsorga-
nisatie zijn die zich inzet voor
alle inwoners van Zandvoort.
Deze middag is georganiseerd
specifiek voor Zandvoortse
senioren die van oorsprong uit
Amsterdam komen. De activi-
teit staat aangekondigd als
experiment; na afloop kan de
organisatie tevreden vaststel-

len dat de middag geslaagd
mag worden genoemd.
Jammer is dat de aandacht al
na een dik uur verslapt omdat
de toehoorders vermoeid
raken en onrustig heen en
weer schuifelen. Gezien de
onverwacht grote opkomst en
de enthousiaste geluiden uit
de zaal, verdient een dergelij-
ke middag zeker een vervolg.
Hopelijk is die dan in een iets
korter tijdsbestek.

Klompé was de eerste vrouwelijke
minister
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BEL 023 - 5 731 999

Nieuw woningaanbod Zandvoort

Vrijehuizenmarkt F.: 023 - 5 732 007
Nick ten Broeke M.: 0655 - 13 03 65

Emmaweg 21 E: nick@vrijehuizenmarkt.nl
2042 NT ZANDVOORT W: www.vrijehuizenmarkt.nl

• Laagste courtage van Nederland *;
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Verhuur en beheer o.g.;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Totale makelaardij.

* Vraag naar de voorwaarden

• Riant 3-kamer hoekappartement inclusief terras
en inpandige garage in residentie “Oranjestaete”!

• Gelegen op 1e etage, in de dorpskern van
Zandvoort, op slechts 300 meter van zee;

• Ruime woonkamer met schuifpui naar terras,
luxe landelijke semi-open keuken voorzien van
div. inbouwapparatuur, luxe badkamer met 
ligbad, separate douche, dubbele wastafel incl.
meubel, 2 royale slaapkamers;

• Het appartement beschikt over een ruim en
besloten terras op het westen;

• Het appartementencomplex beschikt over
entreebeveiliging dmv videofoon en een 
liftinstallatie;

• Een prachtig appartement, om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 160 m2, perceelgrootte

ca. 195 m2, inhoud ca. 400 m3.

• Een in 2005 volledig gerenoveerde half-
vrijstaande woning met garage en oprit 
voor meerdere auto’s!

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand 
en het centrum van Zandvoort;

• Zonnige woonkamer met schouw en erker, luxe,
moderne keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, moderne badkamer voorzien van
ligbad en dubbele wastafel, 4 slaapkamers;

• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin
op het westen;

• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte: ca. 95 m2, perceelgrootte

ca. 142 m2, inhoud ca. 237 m3.

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer 
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-
vriendelijke woonomgeving, op loopafstand
van strand, zee, duinen en centrum;

• Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-
open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel
gerenoveerd;

• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m2, perceelgrootte
ca. 114 m2, inhoud ca. 220 m3.

Vraagprijs: 
€ 469.000,-  k.k.

Oranjestraat 4A  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 398.000,-  k.k.

Brederodestraat 100A  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 349.000,-  k.k.

Marnix van St. Aldegondestraat 11  Zandvoort

•Riante halfvrijstaande villa in nieuwstaat!
• Woonkamer met bijzonder ruime woon-
keuken • 3 slaapkamers met mogelijkheid
tot 5! • Fraaie tuin met terras en elek-
trisch zonnescherm • Aan de rand van de
duinen gelegen • Oppervlakte ca. 190 m2!
Bouwjaar 2004/2005 • Deze woning
moet u beslist van binnen zien! 
Vraagprijs: € 519.000,= k.k.

Prof. Zeemanstraat 51 

NIEUW

•Fraai drie-kamer appartement op 2e
etage gelegen! • Woonkamer met open
keuken en inbouwapparatuur • Moderne
badkamer met ligbad • Voorzien van
alarminstallatie en rookmelders 
• Parkeren op eigen terrein • Op 1 minuut
van het strand en centrum gelegen 
• Oppervlakte ca. 75 m2. Bouwjaar 1972 
• Laat u verrassen en bel voor een afspraak!
Vraagprijs: € 176.000,= k.k.

Tjerk Hiddestraat 31

NIEUWNIEUW

• Uitstekend onderhouden en sfeervol
woonhuis! • Ruime woonkamer, moderne
keuken en bijkeuken • 2 slaapkamers met
mogelijkheid voor 3e • Fraaie badkamer
v.v. whirpool en separate douche 
• In kindvriendelijke buurt gelegen 
• Woonoppervlakte ca. 125 m2
• Uitstekend geschikt voor een gezin!
Vraagprijs: € 269.000,= k.k.

Constantijn Huygenstraat 10

• 2 moderne en gestoffeerde apparte-
menten op de 1e etage gelegen.
• De 2-k.appartementen zijn volledig
gemoderniseerd • Ruime woonkamer met
open keuken v.v. inbouw apparatuur 
• Woonoppervlakte 1e appartement
ca. 60 m2, 2e appartement ca. 40 m2
• Niet geschikt voor huisdieren en kinderen.
Huurprijs 1e appartement € 825
ex., 2e appartement € 750 ex.

Zeestraat te huur aangeboden 

• Eengezinswoning met mogelijkheden!
• Voor en achterkamer, nette keuken 
• 2 slaapkamers 
• Stenen berging met achterom.

Vraagprijs: € 189.000,= k.k.

Potgieterstraat 56 

Internet: www.greevenmakelaardij.nl
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Wij gaan verhuizen! Ons nieuwe
pand aan de Louis Davidstraat 15
is spoedig te bezoeken! 
Wilt u uw woning verkopen? 
Een deskundig taxatierapport? 
Of een andere dienst?
Neemt u vrijblijvend contact met
ons op. U bent van harte welkom!

Max Euwestraat 19
2042 RA  Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134

VERKOCHT

NIEUW

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Feest • Receptie • Opening
Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen? 

Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een uitnodiging sturen 
aan deze krant.

Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag van 
uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Dus… vergeet niet uw uitnodiging te sturen aan:
Zandvoortse Courant, t.a.v.Cor van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort
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Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop
Hoe fikser de workout, in
sport&spel, hoe groter de adre-
naline-push. Je stille liefde
blijkt een nog fijnere vriend te
hebben.De leiding over een
groot project kietelt je machts-
wellust en je gaat er 100% voor.

Op huizenjacht? Neem geen
hoge hypotheek op loze ruim-
te. Single, een toyboy is om
mee te spelen! De ware
Leeuwin weet hoe ze haar
man aan haar voeten krijgt en
houdt. Zoek aanspraak en ont-
spanning buiten de deur.

Stretchen of yoga doet wonde-
ren voor je imago. Een stoere
slechterik gaat hopeloss plat
voor je beruchte grappen. Je
baas is echter niet gecharmeerd
van al jouw grapjes. Rustig aan,
anders kost het je je baan.

Je zachte, romantische kant is
een magneet voor een wereld-
stuk, single.Wie al geclaimd is,
mag zich niet te veel laten
afleiden door een bewonde-
raar. Verzet je op het werk
zacht doch duidelijk tegen te
vaak overwerken.

Laat de teugels vieren om je
erotische grenzen te verleg-
gen. Wie het subtiel aanpakt,
lokt een oester uit zijn schulp.
Extra slaap kan je de komende
week behoeden voor noncha-
lance in je werk!  

Een clandestien potje vrijen
kán aangenaam zijn. Kiezen
tussen een zakentiep en een
ondeugd is gen kwestie van
verstand, single! Laat hulde
voor je werk uitdrukken in
extra euro’s. Dat wordt lekker
uitgeven! 

Met je vlotte babbel maak je
meerderen&minnaars weer-
loss. Single, en twee aanbid-
ders!~wie zegt dat je nu moet
kiezen? Je bazen staan paf van
het succes dat je maffe ideeën
opleveren, Tweeling.

Een week om op eieren te
lopen. Jezelf te hard op de
borst kloppen is niet goed voor
je figuur. Stiekem je vlam
bespioneren komt je duur te
staan. Een collega haal je deze
week uit een crisis.

Ook uit een bizarre hoek is een
extraatje altijd welkom. Een
feestje levert een afspraak op,
maar of dat een leuke avond
wordt......Niet meer single? Je
ziet weer waarom je verliefd
bent geworden op je lieve schat.

In een droom over de zee krijg
je giga info.Wil je dat verlegen
tiep strikken, single, dan is de
eerste stap aan jou. Diep
ademhalen, en die lastige klus
schud je moeiteloos uit je
mouw. Enne, rustig aan hè?

Familie- of vriendenbezoek ver-
loopt in grote harmonie. Single?
Dankzij jou voelt een verlegen
typetje zich plots wel heel erg
op zijn gemak. Paranoia is in
relaties een bijzonder slechte
raadgever, Schorpioen.

Schrik je omgeving niet af met
al te grote eerlijkheid. Met
je ultrafijne intuïtie spoor je
moeiteloos op wie van je
vrienden praatjes rondstrooit.
Wapen je zwakke plek tegen
een slinkse ex, lieve Vis!    

Tjeerd is een grote knuffelbeer
van anderhalf jaar. Het is 
een kruising  rottweiler die
vreselijk lief is. Hij kan goed
met andere honden overweg
alleen soms wil hij nog wel
eens iets te stoer uit de hoek
komen als het om andere
reutjes gaat. Naar mensen is
Tjeerd hartstikke lief en wordt
graag geaaid. Waarschijnlijk
ligt hij het liefst de hele dag
tegen je aan. Hij kan waar-
schijnlijk ook goed met kinde-
ren overweg, want er zit abso-
luut geen kwaad in Tjeerd.
Katten... daar is hij te wild
voor. Hij wil ze echt pakken,
dus dat gaat gewoon niet

samen. Of Tjeerd alleen kan
zijn weten we niet want deze
vriendelijke man is gevonden.
En in een kennel kan je dat niet
goed zien. Hij is hier redelijk
rustig, maar we weten het echt
niet. Hij luistert eigenlijk heel
goed en komt gelijk als je hem
roept. Als hij helemaal gewend
is aan zijn nieuwe baas zal hij
wel los kunnen lopen.We zoe-
ken voor Tjeerd mensen die tijd
voor hem hebben en die rede-
lijk sterk in de schoenen staan,
want het is natuurlijk geen
kleine hond. Wie komt kennis
maken met Tjeerd, want wie
valt er nou niet voor zo’n
mooie kop?

Dier van de week
Tjeerd

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Benodigdheden:
2 eieren,
150 gr. belegen,

geraspte kaas,
4 el. shoarmakruiden
3 etl. olijfolie,
2 rode paprika’s,

zwarte peper uit de molen,
400 gr. gesneden prei,
400 gr. rundergehakt,
325 gr. basmatirijst,
0.2 l. slagroom,
zout.

Bereiding:
Verwarm de oven in 10 minu-
ten voor op 200°C. Kook de
basmatirijst in 8 minuten gaar.
Snijd ondertussen de paprika
in stukjes. Klop de eieren los
met de slagroom en de helft
van de kaas. Verhit 3 etl. olijf-
olie in de wok en roerbak het
gehakt met de shoarmakrui-
den rul. Voeg de paprika en 

prei toe en roerbak 
het geheel nog circa 
3 minuten. Schep de

Gegratineerde gehaktschotel met basmatirijst
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

8 6 5
4 2 1 7

5 1 8
5 8 6

8 6 3
9 5 2

4 2 7 3
6 2 3 7

1 8 6 2 5

Oplossing sudoku week 16

9 7 6 5 8 3 4 1 2
4 8 1 6 2 9 3 5 7
5 2 3 4 1 7 8 6 9
8 9 5 2 3 4 6 7 1
6 4 2 7 9 1 5 8 3
3 1 7 8 5 6 9 2 4
1 5 8 9 4 2 7 3 6
2 6 9 3 7 8 1 4 5
7 3 4 1 6 5 2 9 8

rijst erdoor en breng het
geheel op smaak met wat zout
en peper. Neem de pan van het
vuur. Schep de helft van het
roommengsel door het gehakt/
rijstmengsel en doe dit in een
ovenschaal.Verdeel de rest van
het roommengsel erover en
bestrooi het met de rest van de
kaas. Bak de ovenschotel
circa 20 minuten in de
oven. Lekker met romi-
ge aardappelpuree.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur) 
openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl 

Bestel de ZandvoortPas en profiteer
ook van de vele voordelen in veel
Zandvoortse bedrijven! 
Vul snel de bon in op Pagina 14!
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Zandvoort begon sterk aan de
wedstrijd. Al in de vijfde
minuut lag de bal achter
Castricum doelman Jansen.
Echter de scheidsrechter had
duwen geconstateerd en het
feestje voor Zandvoort ging
niet door. Even later wel voor
de Castricummers. Gelegen-
heidskeeper Arnold Jongejan
moest het antwoord op een
vrije trap schuldig blijven,
alhoewel het ‘knollenveld’ ook
debet was aan het eerste doel-
punt voor de thuisclub. Een
vijftal minuten voor rust zat
de geplaagde doelman van
Zandvoort er weer naast. Nu
echter verzuimde hijzelf in te
grijpen toen na een scrim-
mage voor zijn doel de bal niet
al te hard werd ingeschoten 
en min of meer zijn doel in
rolde, 2-0.

Voor rust had Zandvoort nog
de mogelijkheid om hun gast-
heren een mentale klap te
bezorgen. Ivo Hoppe werd op
onreglementaire wijze in het
strafschopgebied onderuit
gehaald en de wat warrig lei-
dende scheidsrechter legde de
bal op de stip. Het zal wel altijd
in nevelen verhuld blijven
waarom weer Robin Castien de
penalty ging nemen, want
weer schot de grillige aanvals-
leider veel te zacht en kon de
keeper via zijn vingertoppen

de bal uit zijn doel houden en
bleef zijn elftal op de 2-0 voor-
sprong.

Na rust was Marcelle van 
tactiek gewisseld. Aanvallen
was het credo en met de 
inzet van Bas Kaales en ‘good
old’ Barry Paap gebeurde dat
ook. Zandvoort creëerde kans
na kans maar dat beetje geluk
dat nodig is om te scoren 
ontbrak deze dag binnen 
het Zandvoortse elftal. Toen
ook nog door een misverstand
tussen René Paap en Jongejan
Castricum op 3-0 kwam,
ging het doek voor Zandvoort
dicht.

Wat nu rest om in de tweede
klasse te blijven is de nacom-
petitie. Als eerste gaan zes
periodekampioenen uit twee
derde klassen uitmaken wie
van hun naar de tweede ronde
van de nacompetitie gaan,
daarna stroomt Zandvoort
in. In een uit- en een thuis-
wedstrijd word uitgemaakt
wie van de twee naar de fina-
le mag. Deze finale wordt
gespeeld op neutraal terrein
en wordt slechts in één wed-
strijd bepaald. Zandvoort heeft
nog een kans en moet die met
beide handen aangrijpen. Met
de instelling van afgelopen
weekend moet het kunnen
lukken!

SV Zandvoort zaterdag niet
opgewassen tegen Castricum

De competitie krijgt voor SV Zandvoort zaterdag een niet
gewenste verlenging in de vorm van promotie/degradatie wed-
strijden. In een wedstrijd die meer door inzet dan door slim
voetbal werd gekenmerkt, moesten onze plaatsgenoten met
3-0 buigen voor de gastheren die hierdoor verschoond bleven
van de nacompetitie.

Zandvoort begon voortvarend
aan de klus BSM. Al in de zesde
minuut kon Michael Kuijl de
bal tegen de touwen jagen en
drie minuten later wist hij, na
een dieptepass van Jan Zonne-
veld, via de achterlijn Faisel
Rikkers te bedienen die voor de
2-0 tekende. De Bennebroekers
konden hier niets tegenover
zetten. Ze werden dan ook pas
na een half uur spelen ‘wakker’
en probeerden iets terug te
doen. Ze kwamen niet verder
dan een paar speldenprikken.

Na rust kreeg Michael Welten
van Buytenhek zijn kans. Het
was tevens voor de laatste keer
dat de altijd verdienstelijk spe-

lende Welten in het shirt van
Zandvoort te zien was. Hij gaat
verhuizen naar Amsterdam en
gaat daar ook voetballen. Het
was dan ook Welten die de
penalty mocht nemen die
Zandvoort kreeg toegewezen,
nadat Zonneveld in het zestien

SV Zandvoort zondag met fris voetbal
naar overwinning

De laatste thuiswedstrijd voor de zondagvoetballers van SV
Zandvoort was er een om door een ringetje te halen. Met fris
en sprankelend voetbal lieten de ‘youngsters’ van trainer Berry
Buytenhek zien dat ze een aardig ‘potje’ kunnen voetballen.
Niet alleen technisch maar ook positioneel en tactisch klopte
het deze wedstrijd volledig.

meter gebied naar de grond
was gewerkt. Bekwaam ronde
hij dat klusje af, 3-0. Zandvoort
kon wat achterover leunen en
hierdoor kwam BSM wat meer
in de wedstrijd. Met een vijftal
minuten te gaan kon Max
Aardewerk de stand naar 4-0
tillen. Via een mooie combina-
tie dwars door het hart van 
de BSM verdediging kon de
jonge Zandvoorter scoren. De
mooiste goal van deze wed-
strijd echter was van de voet
van Welten. Met een droge
half-volley bepaalde hij de
einduitslag op 5-0.

Deze wedstrijd was om nog
één ding bijzonder. Misha
Hormeño speelde voor de laat-
ste keer op het complex van SV
Zandvoort in het geel/groene
shirt. De verdedigingsleider
van Buytenhek gaat zijn geluk
bij hoofdklasser ADO ‘20 zoe-
ken. Hij gaat nog een mooie
toekomst tegemoed! 

Beide teams waren de commo-
tie van de eerste wedstrijd nog
niet vergeten, maar onder lei-
ding van deze scheidsrechters
werd door beide teams puur
gehockeyd, zonder randver-
schijnselen. De aanvallen over
en weer volgenden elkaar in
een hoog tempo op. Zandvoort

ving Hoorn vaak al op de mid-
denlijn op, waar Zandvoort het
spel dan ook goed onder con-
trole had. Het middenveld
heeft daardoor erg veel loop-
werk moeten verrichten, wat
de basis vormde voor het het
eindelijke succes. In het begin
was echter van succes nog

Sportieve revanche voor hockeyheren
De uitslag van de uitwedstrijd tegen Hoorn (8-8) was door de
inbreng van de Hoornse clubscheidsrechters dubieus. Volgens
de Zandvoortse heren hadden zij met 7-8 gewonnen, de arbiters
beslisten destijds anders. Protesten bij de hockeybond hadden
geen gevolgen voor de uitslag, maar de bond stuurde afgelopen
zondag wel twee bondsscheidrechters naar Duintjesveld.

geen sprake, want binnen een
minuut stond ZHC al op een 0-1
achterstand door dom balver-
lies op het middenveld. Na 10
minuten maakte Jur Wiek-
meijer uit een strafcorner 1-1 en
vlak daarna zette Jim Gatsoni-
des de thuisclub op 2-1. Bernard
Wiekmeijer bepaalde de rust-
stand op 3-1. Na de pauze was
ZHC opnieuw sterker en liep uit
naar een 6-1 eindstand, door
goals van Erik Gerrits, Gert Jan
Cense en opnieuw Jim Gatsoni-
des. Een sportieve revanche
was daarmee een feit.

Berry Buytenhek bedankt Michael Welten

Veel kunst en vliegwerk op het knollenveld van Castricum.

Zandvoort scoorde er lustig op los.
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Hotelkamer
vanaf € 35,-
per persoon

inclusief ontbijt

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

Zaterdag 6 mei
vanaf 20.30 uur

“The Mainstream
Jazz Combo”

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Kijk ook eens op www.zandvoortsecourant.nl

Aan alle oud-leden van Zandvoort ‘75 en 
alle leden van sv Zandvoort

Wij nodigen u uit om bij de vooravond van het     
Hotsknotsbegonia toernooi aanwezig te zijn:

Waarom?
1. Omdat er een wedstrijd oud eerste Zandvoort ‘75 - 

oud eerste Zandvoort ‘75 wordt gespeeld
2. Omdat er veel, heel veel relikwieën zijn te vinden
3. Omdat je oude verhalen kunt vertellen en beluisteren
4. Omdat er veel ouderwetse gezelligheid is
5. Omdat er een DVD (film en foto’s) met historische feiten te verkrijgen is
6. Omdat sv Zandvoort een leuke springlevende club is
7. Omdat er een leuke interessante veiling is

Kom ook en ontmoet uw oude makkers!
Vrijdagavond 26 mei 2006 van 19.00 tot 0.00 uur

Hoort zegt ‘t voort!!!!
www.hotsknotsbegonia.nl

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Nu ook deelnemer ZandvoortPas!

Openingstijden
ma t/m do 16.00 - 22.00 uur - vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

Kom gezellig kennismaken 
met ons Restaurant bij een

drankje van de zaak.

3
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 17 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 18 april
en de verdere in week 16 door het college genomen
besluiten zijn 25 april vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Controle hondenbelasting
Geregeld wordt in de gemeente Zandvoort een uit-
gebreide controle hondenbelasting gehouden. Bij deze
controle wordt nagegaan of iedereen die één of meer
honden houdt daarvoor ook de vereiste aangifte heeft
verzorgd. In april 2006 zal opnieuw zo’n controle voor
de hondenbelasting worden gehouden. Bij deze 
controle wordt nagegaan of iedereen die één of meer
honden houdt daarvoor ook de vereiste aangifte heeft
verzorgd. De controleurs vullen, ingeval een hond wordt
aangetroffen en waarvoor geen belasting wordt
betaald, een aangiftebiljet in.

In de aangegeven periode zullen belastingcontroleurs
van het Velpse bedrijf Legitiem BV een willekeurig 
gekozen aantal adressen in de gemeente Zandvoort
huis-aan-huis bezoeken. De controleurs zijn van een
door de gemeente verstrekte legitimatie voorzien en
zullen deze ongevraagd tonen. Dit legitimatiebewijs
is een kaart, voorzien van een pasfoto en het gemeen-
testempel. Zie op legitimatie toe.

De gemeente Zandvoort heft al jaren hondenbelasting.
Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van
de aanslag hondenbelasting. Het tarief per hond per
jaar bedraagt in 2006 € 67,60. Voor het bezit van een
tweede hond bedraagt het tarief € 129,20. Het tarief
voor elke derde en volgende hond bedraagt €255,15.

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet
bij de gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen dit
alsnog doen. Zij kunnen een aangiftebiljet ophalen bij
de centrale balie in het raadhuis of dit formulier
downloaden van internet op www.zandvoort.nl in het
hoofdmenu Loket onder Formulieren.
Aan de hand van bewijsstukken –bijvoorbeeld kopie
aankoopbewijs of hondenpaspoort- dient te worden
aangetoond per welke datum de hond (of honden)
gehouden wordt/worden. Door het zelf doen van 
aangifte voorkomt u een onnodige boete die kan 
worden opgelegd bij het niet of niet volledig doen van
aangifte.

Voor nadere inlichtingen en/of vragen omtrent de hon-
denbelasting kunt u terecht bij de afdeling Publieke
Dienstverlening, werkeenheid Belastingen, telefonisch
bereikbaar via (023) 574 02 75.

Kinderopvangregister
Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.
Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente 
toeziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf 
dezelfde datum moet elke gemeente over een kinder-
opvangregister beschikken. Ouders krijgen alleen een
bijdrage voor de kosten van kinderopvang van het rijk
als een kindercentrum is opgenomen in het kinder-
opvangregister. Per 21 april jl. heeft een wijziging plaats-
gevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze
datum zijn de volgende kinderopvanginstellingen
opgenomen in het Kinderopvangregister Gemeente
Zandvoort:
Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje - Pluk
Inschrijfnummer KvK: 41224309
Adres:Burgemeester Nawijnlaan 101, 2042 PZ Zandvoort
Tel: 023 - 57 13 665, www.pippeloentje-pluk.nl

Vestiging 1 
Kinderdagverblijf Pippeloentje, Burgemeester Nawijn-
laan 101, 2042 PZ Zandvoort, Tel: 023 - 57 13 665 
In exploitatie sinds 05-03-1990
35 kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen)
Vestiging 2
Kinderdagverblijf Pluk, Burgemeester Nawijnlaan 36
2042 PM Zandvoort, Tel: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds 15-10-2001
23 kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen)

V.o.f. Kindercentrum Ducky Duck
Inschrijfnummer KvK: 34086265
Adres: Prinsesseweg 36, 2042 NH Zandvoort
Tel: 023 - 57 30 042, www.duckyduck.nl
Vestiging 1 
Kinderdagverblijf Ducky Duck, Prinsesseweg 36,
2042 NH Zandvoort, Tel: 023 – 57 30 042
In exploitatie sinds 01-01-1993
36 Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen)
Vestiging 2
Naschoolse opvang Ducky Duck, Cornelis Slegerstraat
11A, 2042 GP Zandvoort, Tel: 023 – 57 30 042
In exploitatie sinds 01-06-2006
30 kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen)

Stichting NSO De Boomhut (Stichting Pluspunt
Zandvoort)
Inschrijfnummer KvK: 34239374, Flemingstraat 180,
2041 VP Zandvoort, Tel. stichting: 023 - 57 17 113
Tel. vestiging: 023 - 57 14 000
www.aktiviteitencentrum.nl
In exploitatie sinds 01-09-1993
30 kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jarigen)

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Tolweg 29, vergroten woning, ingekomen 18 april

2006, 2006-061Lv.
- Burg.Engelbertsstraat 8, plaatsen garage, ingeko-

men 18 april 2006, 2006-062Lv.
- Kostverlorenstraat 39, maken uitbouw, ingekomen

18 april 2006, 2006-064Lv.
- Louis Davidsstraat 15, vervangen kozijnen en 

voorpui, ingekomen 13 april 2006, 2006-065Lv.
- Zandvoortselaan 24, vernieuwen kozijnen en 

dakpannen, plaatsen aanbouw en voegen gevels,
ingekomen 13 april 2006, 2006-066Lv.

- Wilhelminaweg 66, plaatsen serre, ingekomen 
18 april 2006, 2006-067Rv.

- Plantsoen t.h.v. Kromboomsveld / AJ vd Moolen-
straat, plaatsen standbeeld, ingekomen 18 april
2006, 2006-068Rv.

- Marisstraat 11, plaatsen dakverdieping, ingekomen
19 april 2006, 2006-069Rv.

- Fahrenheitstraat 40, plaatsen uitbouw, ingekomen
19 april 2006, 2006-070Lv.

- Brugstraat 18, vernieuwen, veranderen voor- en 
achtergevel en kapconstructie, ingekomen 20 april
2006, 2006-071Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-

bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend 
- Kostverlorenstraat 131 te Zandvoort, vernieuwen 

berging, verzonden 18 april 2006, 2006-033Lv.
- Van Speijkstraat 26 te Zandvoort, plaatsen dak-

opbouw, verzonden 21 april 2006, 2006-014Rv.
- Zandvoortselaan 222 te Bentveld, wijzigen gevel

garage, verzonden 18 april 2006, 2006-037Lv.

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 bekendma-
king 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 werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

Kapvergunningen verleend 
- Kostverlorenstraat en Zeestraat (gemeentelijke

bomen), 4 iepen en 1 esdoorn, verleend 27 april 2006.
- Noodkap, de volgende kapvergunning is per direct

verleend in verband met acuut gevaar (artikel 4, lid
9, Bomenverordening 2005): Zandvoortselaan 341,
8 populieren, aanvraag ingekomen 19 april 2006,
bomen leveren omvalgevaar op door vergevorder-
de stamrot, wel herplantplicht. Kapvergunning 
verleend 20 april 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank  te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende  werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de  president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een  verzoek om voor-
lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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
voor een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en
rijbewijzen e.d.
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Basketbal

De beslissingswedstrijd die de heren van Lions zaterdagavond
in Beverwijk moesten spelen om een plaats in de eerste 
klasse, is door onze plaatsgenoten met goed gevolg afgelopen.
In een niet bijster goede, maar wel spannende wedstrijd werd
Lisse met een 59-66 terug naar huis gestuurd.

Lions dwingt promotie af

Vanaf het begin was het dui-
delijk dat in deze wedstrijd de
belangen groot waren. Nooit
is Lisse in hun eigen spel kun-
nen komen en stond het vanaf
de jump-off op achterstand.
Slechts één keer kwamen de
bollenboeren op voorsprong
maar door geconcentreerd spel
van de Zandvoorters was dat
maar voor even.

Grote man bij Zandvoort was
dit keer onbetwist Ron v.d.
Meij. Vooral toen speler-coach
Marvin Martina in het begin
van het derde kwart door een
enkelblessure voortijdig naar
de kant moest, steunde Lions
op het scorende vermogen van
de lange en sterke Van de Meij,
die werkelijk regeerde onder
de borden. Duidelijk was dat
Lisse grote moeite had met de
strakke zoneverdediging van

Basketbal

Het herensoftbalteam van ZSC
is de competitie begonnen
met een 10-9 thuisoverwin-
ning op het Haarlemse THB.
ZSC stelde de zege pas in de
slotinning veilig. Catcher Edgar
Koper had met twee solo-
homeruns een belangrijk aan-
deel in de winst.

Softballers beginnen met winst op THB

Het begin was voor ZSC dat in
de gelijkmakende 1e slagbeurt,
door een homerun van Edgar
Koper en honkslagen van de
Jong en Marcel Paap, een 3-0
voorsprong nam. In de 2e slag-
beurt kwam THB echter sterk
terug en wist de achterstand
om te buigen in een 3-9 voor-
sprong. ZSC-pitcher Tjeerd
Buijs kreeg 7 honkslagen te
verwerken, die met een drietal
veldfouten goed waren voor de
productie van de Haarlemmers.

In de gelijkmakende slagbeurt
kon ZSC iets terug doen door
hits van Tjeerd Buijs en Edgar
Koper, waarop ook Ruud Bijl
nog over de thuisplaat kwam
en de achterstand werd gere-
duceerd tot 6-9. ZSC-werper
Buijs kreeg steeds meer vat op

de slagmensen van THB en
hield, met behulp van z’n veld,
de thuisplaat schoon. ZSC
daarentegen wist in de 4e
slagbeurt terug te komen tot
9-9, onder meer door de twee-
de homerun van catcher Edgar
Koper. In de 5e en laatste
inning kwam THB niet tot sco-
ren. Mark Paap hielp ZSC aan
de eerste winst door naamge-
noot Marcel Paap met een
fraaie honkslag over de thuis-
plaat te helpen, waarmee de
wedstrijd eindigde in een 10-9
overwinning voor ZSC.

Lions. Hierdoor moest er van
grote afstand geschoten wor-
den. Ook was het balverlies van
de Lissenaren debet aan diver-
se fastbreaks waardoor Lions
steeds weer op voorsprong
bleef. Via een stand van 39-42
bij het begin van het vierde
kwart, werd het uiteindelijk
een verdiende 59-66 overwin-
ning en kunnen onze plaats-

genoten zich gaan opmaken
voor de eerste klasse.

Voor het komende seizoen zal
er wel uitgekeken moeten
worden naar versterking in de
breedte, want de basis van het
eerste team is een beetje te
smal om met een goed gevoel
deze competitie in te gaan.
Topscores bij Lions: Ron v.d.
Meij 20, Jeremy van Nederend
13, Marvin Martina 11.

Tennis

Na de beide dames enkel par-
tijen was de stand nog 1-1. rou-
tinier Andrea v.d. Hurk was vele
malen te sterk voor Myrthe
Molenveld en won gemakke-
lijk met 6-3, 6-1. De uit het bui-
tenland teruggekeerde Babs
van Kampen moest echter nog
een beetje wennen.Het 15-jarige
(!) talent was niet opgewassen
tegen Pauline Wong,1-6,0-6.

Met de heren enkel partijen
begon de zegetocht van Zand-

voort. Raoul Snijders had geen
kind aan Leander v.d. Vaart.
Vooral in de tweede set was de
Zandvoortse speler oppersterk,
6-4, 6-2. De van ‘t Melkhuisje
overgekomen Martijn van
Haaster moest in de eerste set
nog even warm lopen en ver-
loor die uiteindelijk door een

For Finance/TCZ weer naar winst
Het wordt steeds duidelijker
dat Tennisclub Zandvoort over
een goed eerste mixteam
beschikt. Ook de derde wed-
strijd van de competitie werd,
nu met opvallend gemak, door
onze ‘plaatsgenoten’ gewon-
nen. Na twee keer met 5-3 te
hebben gewonnen, kon TVVS
uit Enschede met 7-1 huis-
waarts keren.

break in de elfde game, 5-7.
Toen echter was de wedstrijd
voor hem. Jeroen Heinhuis
kwam er niet meer aan te pas.
Na geconcentreerd de tweede
set te hebben bemachtigd (6-
3), stoomde Van Haaster door
en won gemakkelijk de nood-
zakelijke derde set met 6-1.

De dubbel partijen werden ook
een prooi van de spelers van
coach Hans Schmidt. V.d. Hurk
en Mireille Bink waren snel
klaar met hun opponenten, 6-
0, 6-1. Ook de heren lieten er
geen gras over groeien. Met 6-
4 en 6-1 kregen zij wel wat
meer tegenstand maar niet
meer dan dat. Nadat de beide
mixed dubbels waren afge-
werkt (6-0, 6-2 en 6-4, 6-0),
werd het duidelijk dat
Zandvoort dit jaar hoge ogen
gaat gooien voor het kampi-
oenschap in de hoofdklasse.

Het 15-jarige (!) talent
Babs van Kampen serveert

Ron v.d. Meij (5) vraagt om de bal

Foto: OvM Fotografie
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Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Boudoir Pers. & Inter Styling
Bruna Balkenende
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Familie Restaurant, ‘t

Greeven, Makelaardij o.g.
Havenaar, Bouwbedrijf
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
K.V.S.A.
Monuta
Netexpo Internet
P. van Kleeff
S.V. Zandvoort
Trade Ard
Van der Valk & Swart notarissen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Wok Palace
Zandvoort Optiek

De 
adverteerders 

van deze
week

Dankzij onze 
adverteerders 
kunnen wij u op 
de hoogte houden
van alles wat in
Zandvoort leeft.
De adverteerders 
in de krant van 
deze week zijn:
(in alfabetische 
volgorde)
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 WILHELMINAWEG 16 ZANDVOORT

•  In het groene hart gelegen, zeer charmante
en stijlvol gerenoveerde half vrijstaande woning

•  Fraai aangelegde voor -en achtertuin en oprit
•  De woning beschikt over authentieke details
•  L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers. 
•  Woonopp. ca. 180 m2, perceelopp. 479 m2

Vraagprijs: € 789.000,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT
•  Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de

6e en 7e verdieping gelegen met fantastisch uitzicht 
•  L-vormige living (65 m2), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer
•  Dit penthouse beschikt over vele extra’s en is absoluut 

een bezichtiging waard!
•  Woonoppervlakte ca. 230 m2

 HOGEWEG 74 ZANDVOORT

•  Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
•  Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,  

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers
en een zomerhuis met eigen entree

•  Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 220 m2,  zomerhuis ca. 80 m2 
•  Perceeloppervlakte 338 m2

 VAN OSTADESTRAAT 12  ZANDVOORT

•  Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis
met voor- en achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,
3 slaapkamers, moderne badkamer

•  Het pand heeft een verrassende indeling!
•  Gehele woning voorzien van dubbel glas
•  Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 126 m2

Vraagprijs: € 359.000,-

 VAN GALENSTRAAT 110 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden 3-kamer parterrehoekappartement 
met royale tuin (ca. 55 m2)

•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers
en nette badkamer

•  Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

 HALTESTRAAT 33 (BELEGGINGSOBJECT) ZANDVOORT

•  Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,
deze word verkocht in verhuurde staat

•  Royale 2-kamerbovenwoning met eigen entree
•  Royale woonkamer van ca. 32 m2

•  Moderne keuken, moderne badkamer
•  Balkon aan de voorzijde
•  Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

Koopprijs: € 395.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement 
met zonnig balkon en zeezicht

•  Op de 2e verdieping gelegen en v.v. een moderne
keuken, moderne badkamer en 3 slaapkamers

•  Geheel v.v. kunststof kozijnen en dubbel glas
•  Gebouw is voorzien van lift
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

Appartement: € 625.000,- 
Per garage: €   30.000,- (3 stuks)

Vraagprijs: € 224.500,-

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0617.indd   1 25-04-2006   15:39:14



De Mannetjes

‘Misschien de volgende
keer de Formule 1 in het

voorprogramma?’

Zeepkistenrace succes

1

vrouw in het ziekenhuis opge-
wacht door burgemeester Van
der Heijden, die hem liet weten
dat ook hij benoemd was tot Lid
in de orde van Oranje Nassau.
Heldoorn is zeer actief geweest
op het gebied van sport (voet-
bal en bridge),welzijn en belan-
genbehartiging en dan met
name binnen de bewoners-
groep Oud Noord.

Hans Sprenkeling werd in
Den Haag, tijdens een bijeen-
komst op het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, met een
groot aantal andere personen
uit de sector vervoer en verkeer,
verrast met een onderscheiding
uit handen van minister Carla
Peijs. Sprenkeling heeft zich bij-
zonder ingezet als vrijwilliger
(walbaas) bij de Koninklijke
Nederlandse Redding Maat-
schappij in Zandvoort.

Harry Lemmens, voorzitter
van de Stichting Viering
Nationale Feestdagen, ontving
als eerste zijn benoeming tot
Lid in de orde van Oranje
Nassau. Lemmens is ook actief
voor de scoutinggroep Scouting
Stella Maris - St.Willibrordus.

In een propvolle raadszaal reikte burgemeester Van der
Heijden vrijdagochtend vier Koninklijke Onderscheidingen
uit. Vier inwoners werden met een ‘smoes’ naar het raad-
huis gelokt, waar ze werden ontvangen door familie en
bekenden. Van de twee andere plaatsgenoten die een onder-
scheiding kregen, trok Hans Sprenkeling vrijdagochtend
naar Den Haag voor een zakelijk gesprek en moest burge-
meester Van der Heijden voor Herman Heldoorn naar het
ziekenhuis waar diens echtgenote verblijft.

Zandvoort Optiek

Thys Ockersen werd Lid in de
orde van Oranje Nassau, omdat
hij veel voor de Nederlandse
cinematografie heeft gedaan.
In Zandvoort is hij de initiatief-
nemer van de Filmclub Simon
van Collem. Ook schreef hij
twee boekjes over zijn leven in
Zandvoort.

Jacob Kerkman Azn werd
benoemd tot Lid in de orde van
Oranje Nassau, omdat hij veel

Vlnr. Wim Woerde, Jacob Kerkman, Harry lemmens, Thys Ockersen en de Burgemeester

Herdenkingsgelegenheden 
4 mei  - u vindt ze in de

gemeentelijke publicatie

• 4 tompoucen € 4,95
• Jumbo saucijzenbroodje

€ 1,-
• Heel oatbrand € 1,50 

Geldig t/m zondag 7 mei

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 18 • 04 mei 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Promotie hapert

Actueel
P7 Koninginnedag

Zandvoortse 
Courant 

NIEUWE 

GUCCI
ZONNEBRILLEN

ZIJN BINNEN

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

Politiek
P17 Afscheid oude wethouders

sport
P23 Jan Lammers

Zes inwoners onderscheiden
heeft gedaan als vrijwillige poli-
tieman, voor de Protestantse
Kerk, voor het Genootschap
Oud Zandvoort en belangen-
behartigingen, met name bin-
nen de bewonersgroep Oud
Noord. Daarnaast was hij 
tien jaar voetbalarbiter en
bestuurslid van de Haarlemsche

Scheidsrechters
Vereniging.

Wim Woerde
sloot de rij. Hij 
is zeer actief
geweest op het
gebied van sport,
met name de
voetbalsport in
Haarlem, en 
in het vrijwil-
ligerwerk in
Zandvoort. Hij
was  onder
andere voorzit-

ter van het internationale voet-
baltoernooi om de Haarlem
Cup, had vele functies bij de
sportvereniging TYBB en
SportSupport Kennemerland.

Herman Heldoorn was wel
aanwezig in de raadszaal om
als lid van de bewonersproject-
groep Oud-Noord de uitreiking
aan de heer Kerkman bij te
wonen. Enige tijd later werd hij
tijdens het bezoek aan zijn

Herman Heldoorn en zijn echtgenote

Hans Sprenkeling
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
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Za
Zo
Ma
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Wo
Do

Hoog
water

Mei Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

2

21.29
22.38

-
-
-
-
-
-

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

Huisartsenpost

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

ZONDAG 7 MEI

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

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Drieuis

Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-
bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april
en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,
Wilhelminaplein Heemstede 
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. M. Wassenaar

RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
1e Communieviering 

22 april 2006 - 28 april 2006
Geboren:
Alyssa Laurentia, dochter van: Docampo Aguiar,
Alejandro en: van der Moolen, Jeanine.
Rudolphine Elisabeth Karin, dochter van: Maathuis,
Michiel Adriaan en: Abas, Fleur Elisabeth
Rudolphine.
Stef, zoon van: Hendriks, Bart Jeroen en: van
Maanen, Marleen.
Camiel Geert Victor, zoon van: Hilberts, Hendrik en:
Van Hoever, Katja Remi Hélène.

Ondertrouwd:
Faas, Maarten Jozef en: Vihervaara, Marianne Elise.
van Gelder, Olaf Christiaan en: Taams, Daphne
Martine.

Gehuwd:
Hart, James Frank en: Wisse, Nicole Catherine
Jacqueline.
Zuidweg, Sebastiaan Rogier en : Hrinová, Monika.

Overleden:
Schelvis geb. van Campen, Martha Louiza,
oud 90 jaar.

Huisartsenpost Zandvoort

Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts
buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag:
17.00 uur tot 08.00 uur.

Weekenden 24-uurs dienst:
van vrijdags 17.00 uur
tot maandags 08.00 uur.

-
-
-

00.18
01.34
02.20
03.00
03.29

16.58
17.49
18.54
20.09
21.28
22.29
23.08
23.48

08.54
09.58
1 1 . 3 4
13.04
13.49
14.33
15.09
15. 43

04.30
05.10
05.38
06.39
08.24
09.29
10.19
10.58

4
5
6
7
8
9
10
11
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Goedkoop eten ver 
buiten de deur

Jammer dat ons voorjaars-
weer te wensen over laat. Zo
loop je in een t shirt. Zo kun
je de winterjas weer aan.
Zitten op een terrasje op het
strand is er (nog) niet bij.
Jammer. Met koninginnedag
verwacht je zwoele dagen en
stralend weer. In Zandvoort
mochten we toch nog niet
klagen. Het bleef in ieder
geval droog! In Spanje waren
de temperaturen beter.
Hoewel de avonden fris
waren, was het vooral de eer-
ste week genieten. Vrienden
van ons zaten wat noordelij-
ker. Ook aan de kust. “Gaan
we gezellig met elkaar lun-
chen? Wij kennen een prima
restaurantje”, zei onze vriend.
“Niet heel erg Spaans maar
goedkoop én lekker.” Nu is
Spanje tegenwoordig niet
meer zo goedkoop. Ook de
euro heeft hier schijnbaar
zijn sporen achtergelaten. Als
je echter goed zoekt zijn ze er
nog. Tentjes met ruime ter-
rassen. Het buiten gebeuren
was druk bezet. Met enig
geschuif was er plaats.
Konden we zes stoelen aan
schuiven. “Het is een Engels
tent”, legde de vriend uit.“Als
je hier eet, krijg je een fles
wijn. Gratis. Per persoon.”Met
ogen op steeltjes keek ik naar
de menulijst. Echt waar? Drie
gangen, voor €5,95 per
menu. In mijn beste Spaans
bestelde ik een ander menu.
‘t Koste wel €7,95. Lamsvlees
was ook hier ‘duurder’. De
ober keek me niet begrijpend
aan. Spaans? Dat verstond hij
niet. Ik moest het in ‘t Engels
herhalen. Grinnikend wacht-
ten we op onze maaltijd.
Jawel. Drie gangen. Plus toe-
tje. Eerlijk. We hebben sma-
kelijk gegeten. Geen haute
cuisine. Maar lékker. De reke-
ning, plus een fles water (en
gratis brood): € 41,05. Voor
zes personen. En of we, plea-
se, de overige drie niet opge-
dronken flessen wijn méé
wilden nemen. Dat hebben
we graag gedaan. Spanje?
Olé!

Lienke Brugman

Zandvoortse Courant •  nummer 18 •  4 mei 2006

Keep them rolling 
langs Zandvoortse strand

‘s Morgens om 08.30 uur gaan
circa dertig oude legervoertui-
gen op het IJmuidense strand
voor start voor deze monster-
rit. Een van de organisatoren,
Nico Vos: “We hebben toe-
stemming om via het strand
naar Schevingen te rijden,
maar we moeten ons aan

De club van liefheb-
bers van oude militai-
re voertuigen, Keep
them rolling, maakt
op bevrijdingsdag een
tussenstop bij strand-
paviljoen Maritiem.
Zij zijn dan op weg
naar Schevingen
alwaar ze meedoen
aan een grote parade.

allerlei strikte regels houden.
Zo mogen we niet harder dan
12 kilometer per uur rijden,
mogen we niet breder dan
met twee voertuigen rijden en
als er een tussenstop is, mogen
we onze voertuigen alleen
maar met de neus richting het
zuiden laten staan. Ook mogen

we niet van het strand af, dus
een ritje door het centrum van
Zandvoort is helaas verboden.”

Vorig jaar mochten de
liefhebbers nog wel
Zandvoort binnenrijden.
Veel Zandvoorters en
hun gasten hebben zich
toen vermaakt met de
oude legervoertuigen,
waarvan de meesten
hebben meegedaan in
de Tweede Wereldoorlog.
Het merendeel van de

wagens die dit jaar mee zullen
rijden zijn zogenaamde 
Willy’s, in de volksmond Jeep
genoemd. Ook zullen er dit
jaar half-tracks te zien zijn.
Voertuigen die aan de voorkant
wielen hebben en aan de 
achterkant door rupsbanden
worden voortgedreven, één
daarvan wordt door een dame

Promotie Zandvoort
laat te wensen over

Door Ton Timmermans

Promotie van Zandvoort ram-
melt.Toerisme Noord-Holland,
VVV-Zuidkennemerland, On-
dernemers Vereniging Zand-
voort (OVZ) en het gemeente-
bestuur laten daarbij steken
vallen. In de “Recreatiekrant
Noord-Holland” worden festi-
viteiten genoemd van Noord-
Hollandse gemeenten. Zand-
voort echter, brengt het niet

Het toeristenseizoen is in Zandvoort met de stille trom van
start gegaan. De strandpaviljoens zijn weer uit de motten-
ballen gehaald; de terrassen vullen zich. De badplaats
Zandvoort komt weer tot leven. Echter, de gebruikelijke fees-
telijke aftrap is achterwege gebleven.

verder dan de mededeling
‘Winkels geopend op zondag’
en met achter in de krant:‘wat
te denken van een (fiets)tocht-
je over het Circuit Zandvoort?’

De Recreatiekrant is volgens
opdruk een gezamenlijke uit-
gave van Toerisme Noord-
Holland en de VVV’s. Navraag
leert echter dat een en ander
samen met de Provinciale
Overheid tot stand is geko-

Vrijdag 5 mei:
bijzondere Genootschapsavond
In het kader van de viering 
van Bevrijdingsdag wordt op 
vrijdag 5 mei een bijzondere
Genootschapsavond gehouden
in Gebouw De Krocht.Vanwege
het speciale karakter van de avond
is deze ook voor niet-leden toe-
gankelijk.Vanaf 19.15 uur is de zaal
open en wordt de gebruikelijke
diapresentatie gehouden.Vanaf

20.10 uur worden historische beel-
den getoond over ‘De bezetting
en bevrijding van Zandvoort’. Na
de pauze is een compilatie te zien
van historische Zandvoortse beel-
den uit de periode 1940 - 1945.
Hetzelfde programma wordt in
de middaguren gedraaid tijdens
de feestmiddag voor ouderen,
eveneens in De Krocht.

men. Waarom uitgebreide
Zandvoort-informatie ont-
breekt? Promotie Noord-
Holland:“Bij het ter perse gaan
hadden we geen gegevens.”
Hoewel zeer kien op iedere
mogelijkheid tot promotie,
zegt OVZ niet op de hoogte 
te zijn van de Recreatiekrant:
“Met verbazing hebben we
kennis genomen van de sum-
miere berichtgeving; zeker voor
zo’n grote badplaats als
Zandvoort is bekendheid van
belang. De verantwoordelijke
ambtenaar zullen we hierop
aanspreken.”

Volgens gemeentelijk woord-
voerder Ton van Heemst, moet
er niet teveel waarde worden
toegekend aan soortgelijke
gedrukte media: “De impact
ervan is vrij gering. De wereld
vergaat niet als we hier en
daar in een overzicht ontbre-
ken. Het gaat er om dat de
gast tijdens zijn bezoek een
mooi plaatje van de badplaats
op zijn netvlies krijgt.”

Ook VVV Zuid-Kennemerland
wast zijn handen in onschuld:
“Wij leveren slechts de in-
frastructuur”, verduidelijkt
een medewerker van het
Haarlemse hoofdkantoor,

“de data werden te laat
aangeleverd”. VVV-directeur
Peer Sips bestempelt dit
antwoord als “…een al te
gemakkelijke aanname en het
is iets wat wij eens zouden
moeten uitzoeken”. De VVV 
zal alles in het werk gaan stel-
len de gegevens van de jaarlijk-
se evenementen vroegtijdig
boven tafel te krijgen. “Maar
die worden pas officieel als 
de vergunningen verleend 
zijn en dat is veel te laat om 
in de brochures opgenomen 
te krijgen. Niet alleen werkt
de bestaande methode traag,
ook de organisatoren werken
niet altijd mee”, meent de 
VVV-directeur. Sips geeft
te kennen ervan overtuigd 
te zijn dat “…aan de hele 
systematiek een hoop te 
verbeteren valt…”.

gereden.Waar normaal gespro-
ken veel CMG’s meedoen, is dat
er dit jaar slechts één.Vos:“Wel
een mooi gezicht hoor zo een
CMG, alleen ze verbruiken een
sloot aan benzine en die is op
het ogenblik niet te betalen,
vandaar.”

‘Keep them rolling’ is in 1972
opgericht en heeft op het
ogenblik circa 1200 leden over
het hele land verspreidt.
Sommige leden hebben maar
één voertuig, maar er zijn erbij
die er wel drie of vier hebben.
Vorig jaar is de actieve club
met ongeveer 3500 voertuigen
naar de Normandië gereden,
waar ze deelnamen aan de
grote herdenkingsparades. De
tussenstop op het Zandvoortse
strand is bij Club Maritime en
wordt daar vrijdag 5 mei rond
10.30 uur verwacht.

Amerikaanse half-track
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Vanaf 1 mei 
hebben wij 
een nieuwe

zomer menukaart.

Lekker
gewoon of
trendy!

Jazz in Zandvoort
Zondagmiddag 7 mei 2006

Frits Landesbergen (vibrafoon)
en John Engels

Zaal open: 14.00 uur Toegang: 10,00 euro

Grote Krocht 41, Zandvoort
Tel. 06 - 546 779 47

OPEN DAG KNRM o.a. Meevaren met de
reddingboot? Kom naar het Boothuis,
Thorbeckestraat 6, 10.00 -16.00 uur.
Jazz in Zandvoort,
Frits Landesbergen en John Engels.
Lokatie: De Krocht, aanvang 14.30 uur.
Zandvoort Darts Open Jeugd,
voor 9 t/m 16 jarigen.
Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162
Urban Beach Festival 2006
Cultureel evenement, Badhuisplein.
Streetdance/Hip-hop demonstratie
op Gasthuisplein, door dansers van 
Studio 118. Tijd: 15.30-16.00 uur.
Iedereen kan meedoen!
Week van de Zee: Gezellig cultureel 
evenement in centrum van Zandvoort:
live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-
gende workshops en kraampjes
Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort
Kerkplein concert
Concert “de mooiste filmmelodieën”.
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop collecte voor
de restauratie van het unieke Knipscheer
kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,
Esther in ‘t Groen - viool,
JosjeGoudswaard - 
DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort
Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum
Historische Zandvoort Trophy,
Circuit Park Zandvoort.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond horeca-
bedrijf op het strand in Zandvoort met drie

zalen en een groot terras.
Naast een regulier strandbedrijf voeren wij
een Frans en internationaal georiënteerde

keuken en bieden wij ruimte voor 
vergaderingen, seminars, presentaties,

huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN ONS BEDRIJF ZOEKEN WIJ
HANDIGE STOELENMAN

VANAF 25 JAAR

TER VERSTERKING VAN DE KEUKENBRIGADE ZOEKEN
WIJ

AANKOMEND KOK 
VANAF 18 JAAR

SALARIëRING CONFORM DE HORECA CAO

U kunt uw sollicitatie richten aan:
Take Five aan Zee b.v.
T.a.v. de heer C. Kuin

Postbus 398, 2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor meer informatie: 023-5716119 /
www.tfaz.nl 

Eethuys-Café 
De Zandvoorter

is per direct op zoek naar
vlotte, leuke medewerkers/sters.

(werktijden in overleg)

Tel.: 023-5713909 / 06 - 21 54 88 45
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Met oog en oor
de badplaats door

Witte acacia
Er zijn veel vragen gekomen
over het plaatsen van de
bomen Robina pseudo-
acacia die in het voorjaar
2007 geplant worden 
in de Zandvoortselaan. De
bestaande Platanen worden
vervangen voor de witte 
acacia waarvan, via onze
informatie, de bast, zaden en
bladeren giftig zijn. De afde-
ling PL ontwikkeling en
beheer van de gemeente
heeft ondertussen navraag
gedaan bij diverse kwekers
en een bioloog/ecoloog over
de giftigheid van de witte
acacia. Volgens de gemeen-
telijke afdeling is de volgen-
de conclusie gemaakt; bij
oriëntatie van de boom is
door geen enkele kweker het
aspect giftigheid genoemd.
Alleen door het eten van 
grote hoeveelheden van 
takken en/of bloemen zou dit
gevaarlijk kunnen zijn. Dit
geldt overigens voor meerdere
soorten bomen (zoals de gou-
den regen red.). Het is geen
reden, zegt de gemeente, om
de boom niet te planten. Het
blijft een vreemde zaak dat de
gemeente voorbij gaat aan
het feit dat de boom te boek
staat als zijnde giftig. Daar
hoef je geen bioloog of 
ecoloog voor te zijn. Gewoon
de zoekopdracht op Internet
intikken.

Laan effect

We stelden in het zelfde
berichtje in oog en oor week
13 ook een vraag of de witte
acacia een laan effect zou
kunnen geven? Voor een laan
resultaat heeft deze boom
een te grillige kroon en het
duurt vrij lang voor de boom

een flink postuur krijgt. Om te
laten zien wat er bedoeld
wordt met een laan effect is 
er een foto geplaatst van 
de Zandvoortselaan anno 
1904 gezien vanaf de toen-
malige tol en gemaakt door 
de heer A. Bakels. De bomen 
op de foto zijn iepen die, van-
wege de iepziekte, gekapt
zijn. De Zandvoortselaan kan
beter omgedoopt worden in
Zandvoorterweg, want een
echte laan zal het nooit meer
worden.

Armoe troef
Op de raadsvergadering van 
25 april in het Raadhuis, tijdens
het stemmen van onder ande-
re de benoemingen van com-
missieleden, viel mijn mond
van verbazing open. De stem-
briefjes werden door de bode
opgehaald in een glazen
waterkaraf. Het laatste stem-
briefje nummer 16 moest er 
in gepropt worden, gelukkig
was de heer van Praag (VVD)
afwezig want briefje nummer
17 had er niet meer bij gekund.
Zou er in het Raadhuis niet
ergens een mooie tinnen beker
staan als vervanger voor de
glazen karaf? Dit was echt
Zandvoort op z’n smalst.

Kamertjes
De raadsperiode 2006-2010
begint al goed. Ingrid de Leeuw
(SP) wilde een agendapunt
toevoegen op de raadsver-
gadering van 25 april over ‘het

gerucht’ dat zij had vernomen.
Zij had namelijk in de wandel-
gangen gehoord dat de nieu-
we wethouders hun werkplek
te klein vinden en zij daarom
een grotere kamer zouden wil-
len. Ook Gert Jan Bluijs (CDA)
bevestigde het gerucht en

wilde eveneens duidelijkheid.
De voorzitter, burgemeester
Van der Heijden, stelde dat er
een ‘magere vraag’ van de
wethouders was gekomen.
Zodra er meer informatie is
over de binnenkamertjes van
de wethouders dan kan men
alsnog op een volgende ver-
gadering er een agendapunt
van maken.

Zeepkistenrace
Hoogtepunt van de geslaag-
de Koninginnedag was de
zeepkistenrace, waar ook de
KNRM aan mee deed met
een zelfgemaakte redding-
boot op wielen. De zeepkist
had te weinig vaart voor een
goed resultaat, maar met de
echte ‘Annie Poulisse’hadden
de Zandvoortse redders later
op de avond en in de nacht
meer succes. Om 22.15 uur
kwam er een melding binnen
dat een zeiljacht in de proble-
men was. Al met al werd het
een erg laat en vermoeiend
Koninginnefeest 2006, want
even na vijf uur in de ochtend
kon de bemanning van de
‘Annie Poulisse’ eindelijk hun
bed in.

Nog even wennen op
Raadhuisplein?
Dat niet alleen de wegge-
bruikers moeten wennen aan
de nieuwe situatie op het
Raadhuisplein, bleek afge
lopen vrijdagmiddag. De
twee ondernemers van de
haringkraam begingen bij
het weghalen van hun
bedrijfswagen een verkeers-
overtreding, doordat hun
auto gedurende enkele
minuten geparkeerd stond
op het kleine stukje trottoir
voor het bordes van het raad-
huis. Het vergrijp werd direct
met harde hand gestraft door
twee surveillerende leden van
het regionale politiekorps, die
de haringverkopers op de
bon slingerden. Zowel de
haringverkopers als de agen-
ten deden op dat moment
hun werk, al was de wijze
waarop de overheidsdienaars
dat nodig achtten geen voor-
beeld van wat Zandvoort
voor ogen heeft als ‘meest
MBK-vriendelijke gemeente!’

Politiek Interview 

Door Lenna van den Haak

Het was niet de bedoeling dat
Van Praag op een verkiesbare
plek zou komen: “Ik ben
gevraagd als lijstduwer. Dat
vond ik prima want ik had ook
helemaal geen tijd om mij 
verkiesbaar te stellen. Maar
toen ik me wat meer ging 
inlezen en wat meer begon te
interesseren, kwam bij mij 
de gedachte op om met wel
verkiesbaar stellen.’’
En zo verkocht Van Praag zijn
elektronicabedrijf op Schiphol,
werd lid van de VVD en ging
voor raadslid.“Ik moet nog wel
vaak naar het buitenland voor
de UEFA, maar de raadsver-
gaderingen staan vast en daar
zal ik zeker aanwezig zijn”,
pareert hij kritiek.

Maar wat is zijn band met
Zandvoort? “Ik kom hier al van
kinds af aan. We woonden 
in Amsterdam aan het Spui 
en gingen met de blauwe tram
naar de badplaats. Ik hielp 
mijn vrienden vroeger met
geluidsinstallaties opzetten in
Zandvoortse horecagelegen-
heden en mijn schoonfamilie
woont hier. Ik voel me erg ver-
bonden met Zandvoort”, zegt
de oud Ajax voorzitter.

Zeer enthousiast vertelt Van
Praag wat hij allemaal voor
grootse plannen heeft met
onze badplaats. Zijn prioriteit
is het zogenaamde ‘upgraden’
van Zandvoort. En niet alleen
voor de toeristen maar ook

voor de inwoners:“Er is vooral
voor kinderen weinig vertier. Ik
wil een grote speeltuin met
voor de ouders een eetgele-
genheid. Geen trapveldjes of
wipkippen, maar gewoon een
grote speeltuin.’’Verder vindt hij
dat er meer groen moet komen
en dat de Middenboulevard
verbeterd moet worden.

“Zandvoort is een badplaats,
geen forenzendorp. Onze 
economie moet het hebben
van toerisme, hotels, pensions,
winkels, noem maar op. Niet
van die 17.000 inwoners die
hier wonen. En ik geloof dat
de kwaliteit van wonen in
Zandvoort gepaard gaat met
een goed toeristisch beleid”,
geeft als zijn mening.

Maar niet alleen de politiek
moet zijn bijdrage leveren, de
inwoners moeten volgens Van
Praag zelf ook meewerken:
“Ruim hondenpoep op in
plaats van dat je het op straat
laat liggen, gooi je eigen troep
in de prullenbakken en
Zandvoort ziet er al een stuk
verzorgder uit.’’

Om alles voor elkaar te krijgen
wil Van Praag vooral goed com-
municeren met de juiste men-
sen en partijen. “Ik weet dat
sommige dingen al honderd
keer besproken zijn, maar er
zijn nieuwe mensen in de raad
en de tijdgeest is er klaar voor.
Nu is het tijd om Zandvoort
meer allure te geven. Misschien
lijk ik wel een idealist, maar die
dromen alleen maar. Ik ben een
man van aanpakken”, aldus de
nieuwbakken politicus.

Michael van Praag:
een idealist die van aanpakken weet

Hij liet de wedstrijd Ajax-
Sparta lopen om mensen
in zijn woonplaats
Bentveld te overtuigen op
hem te stemmen. Deze
eenvoudige manier van
stemmenwerven heeft
gewerkt. Met 785 stem-
men was Michael van
Praag de man met de
meeste voorkeurstem-
men na de afgelopen
gemeenteraadsverkiezin-
gen. Als raadslid van de
VVD kan Van Praag deze
ambtsperiode laten zien
wat hij voor de gemeente
Zandvoort in petto heeft.
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Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum leeftijd 18 jaar en geldige identifi catie verplicht.

Zandvoort
Mei 2006

Uitagenda
Holland Casino

Toernooien
Dinsdag 9 mei Bingotoernooi
Dinsdag 30 mei Tournament Tuesday

Mystery Jackpot
Contanten in mei
De Mystery Jackpot die elke dag onverwachts bij alle speelautomaten kan vallen ongeacht de hoogte van 
uw inworp, keren we speciaal voor deze maand 35 x €500,- cash uit.
Deze Mystery Jackpot loopt van 1 mei (vanaf 12.30 uur) tot en met 30 juni 2006.

Feesten & Events
Donderdag 4 mei gehele dag gesloten
ivm dodenherdenking

Vrijdag 5 mei 21.30 - 01.30
Celebration Days 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble 

Zaterdag 6 mei 21.00 - 01.30
Celebration Days 
Live muziek New Timeless + 70’s DJ 

Zondag 7 mei 17.30 - 22.30
Live muziek Dream Team 

Donderdag 11 mei vanaf 20.00
Tropical Party 

Vrijdag 12 mei 21.30 - 01.30
Celebration Days 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 13 mei 21.30 - 01.30
Live muziek Combe 

Zondag 14 mei 17.30 - 22.30
Dinner Show 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 19 mei 21.30 - 01.30
Live muziek Midland Youth Orchestra 

Zaterdag 20 mei 21.30 - 01.30
Celebration Days 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zondag 21 mei 17.30 - 22.30
Live muziek Perfect Match 

Vrijdag 26 mei 21.30 - 01.30
Celebration Days 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 27 mei 21.30 - 01.30
Live muziek Cross-Over 

Zondag 28 mei 17.30 - 22.30
Dinner Show 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 31 mei 19.00 - 23.00
Special Ladies Day 

Holland Casino bestaat 30 jaar en dat gaan we alvast 
uitgebreid vieren op 6 mei. 
• onze DJ zorgt voor swingende klanken uit de 70’s
•  wervelende discoshow van de tweemansformatie New Timeless met 

muziek van Earth Wind & Fire, Diana Ross en Cool & the Gang.

Zaterdag 6 mei
Celebration Days
Er is er één jarig...

Met swingende live optredens van:

• Eric Y Su Chocolate • Samba dansgroep Swing Brasil 
• DJ Mix Master J • Salsa workshop van House of Salsa

Gratis schaafi js en lekkere exotische hapjes en gratis entree.

Donderdag 11 mei

Tropical Party
Dat wordt swingen met z’n allen!

Woensdag 31 mei
Special Ladies Day
Pluk de dag...
Deze avond staat in het teken van genieten. Pluk de dag zouden 
we willen zeggen.

•  Carpe Diem serveert de heerlijkste cocktails
•  Laser Aesthetic beantwoordt al uw vragen over cosmetische en 

anti-aging technieken. Niemand minder dan Gerard Joling, 
Dick Advocaat en Sugar Lee Hooper gingen u voor.

•  Kans op een tegoedbon t.w.v. €250,- voor een cosmetische 
behandeling.

•  Entertainer Frank van Drunen zorgt voor een grote glimlach op 
onze mond met typetjes en parodieën.

•  Sunglasses laat u de nieuwe collecties zien van Dior, Chanel, 
Gucci en Prada.

•  Gratis entree en een gratis drankje van Carpe Diem (1 p.p.).

Mystery 
Bonus
10 Aprilia scooters
Van 12 mei (vanaf 12.30 uur) 
tot en met 30 juni 2006 valt 
de Mystery Bonus maar liefst 10 
keer. Kijk in het Casino op welke 
speelautomaten dat zal zijn. 

Rommelmarkt
Het was amper zaterdagmor-
gen of de eerste plaatsen op
de traditionele Koninginne-
markt werden al afgebakend.
Het tijstip was toen rond de
klok van half drie! Bij zons-
opgang was de rommelmarkt
ingericht. De vraag was hoe
het weer zich zou gaan hou-
den. Rond zes uur viel er even
een buitje maar daarna bleef
het ondanks een aantal don-
kere wolken die de zon soms
even afschermden droog.

Wie bij de honderd
kramen en honder-
den deelnemers zon-
der een kraam op de
markt rond keek kon
kiezen uit talloze
artikelen van ge-
bruikte electrische
apparatuur, CD’s,
DVD’s via boeken
tot nieuwe of 
vrijwel nieuwe 
kleding waaronder
een partij overhem-
den van een tiental jaren
geleden die ergens bij een
familielid op zolder gevonden
waren.

Raadhuisplein
Gymnastiekvereniging OSS
verzorgde een boeiende
demonstratie op het Raad-
huisplein. De jonge turnsters
lieten zien wat ze in hun mars
hebben. Na deze opwarmer
was het woord aan burge-
meester Van der Heijden.
In zijn toespraak 

feliciteerde de
burgervader

Koningin Beatrix
en haar familieleden,

die op dat moment onder veel
minder gunstige weersom-
standigheden een bezoek
brachten aan Zeewolde en
Almere in de provincie Flevo-
land. Na zijn toespraak gaf de
burgemeester het startsein
voor de jeugd die vanaf het
bordes tientallen rode, witte,
blauwe en uiteraard oranje
ballonnen mocht oplaten. Het
muzikale deel van de samen-
komst werd verzorgd door diri-
gent Wim de Vries en een koor
bestaande uit leden het

Zandvoorts Vrouwen- en

Mannenkoor. De zingende
Zandvoorters kregen muzikaal
gezelschap van de Scheveningse
Drumfanfare Duindorp. De
manifestatie op het Raad-
huisplein werd afgesloten met
het zingen van het Zandvoorts
volkslied.

Kinderspelen
De middag was vooral weg-
gelegd voor de wat jongere
Zandvoortse kinderen. Veel

springkussens waren in de
Haltestraat en op het Gast-
huisplein opgesteld. Helaas
was de draaimolen, die voor
café Neuf stond, al na twee
rondjes draaien door zijn ‘hoe-
ven’gestort. Ondertussen had-
den op het Gasthuisplein de
deelnemers aan de eerste
Zandvoortse zeepkistenrace
hun ‘bolides’ opgesteld om
zowel technisch als op origina-
liteit te worden gekeurd.

Dankzij het voortreffelijke weer
was het in de Haltestraat een
drukte van belang.Veel ouders
met vooral jonge kinderen 
wisten de geboden gelegen-
heid te waarderen en sjokten

achter hun kroost aan.

Schminken, ravotten en zin-
gen: het kon allemaal. Het op  
een na jongste raadslid van de
nieuwe gemeenteraad, Jerry
Kramer, had zich laten strikken
om de kleinsten te schminken
en hij kweet zich voortreffelijk
van zijn taak. Veel jonge vrij-
willigers waren ingezet bij de
diverse spring- en klauterkus-
sen en ook de karaoke had
veel bekijks.

Zeepkistenrace
Klap op de Koninginnedag-
vuurpijl was de zeepkistenrace.
Organisator Arlan Berg had vijf
categorieën ingedeeld en voor
iedere categorie waren er 
drie prijzen door sponsoren
beschikbaar gesteld. Gestart
werd er vanaf een container
die ter hoogte van de
Schoolstraat was neergezet.
Door middel van een vorkhef-
truck werden de zeepkisten
naar boven getild. De burge-
meester was zo goed om de

eerste deelne-
mer door mid-
del van een start-
pistool te laten vertrekken en
dat was het sein voor één van
de boeiendste onderdelen van
Koninginnedag sinds mensen-
heugenis.Werkelijk honderden
toeschouwers hadden zich
langs het korte parcours opge-
steld om vooral maar 

niets te missen. De wonderlijk-
ste uitingen van huisvlijt kwa-
men naar beneden: van
Formule 1 auto’s tot oliedrums
en van een door middel van
touwen samengebonden
zeepkist tot een futuristische
auto. Lang niet iedereen redde
de finish en menig deelnemer
eindigde in de strobalen. Van
de karren die wel de eindstreep
haalden was de oude zeepkist

die in de jaren zeventig werd
gebruikt door het Zandvoortse
zeskamp team de snelste. De
opa en vader van Martijn
Jacobs hadden toentertijd 

meer dan 400
uur arbeid in de tapkar gesto-
ken en die was nog in origine-
le staat. Ook de helm van
Jacobs sr. werd door de huidi-
ge bestuurder gedragen.
Nadat alle wagens, op een
enkel na die was gesneuveld,
twee keer naar beneden waren
gekomen kon Berg de uitslag
bekend maken. Hij kon tevens
terugzien op een Koninginne-
dagonderdeel dat nu niet
meer weg is te denken.

Zandvoort kan terugkijken op een fantastische Koninginnedag.
Waar elders in het land de weersomstandigheden parten 
speelden, scheen in Zandvoort vrijwel de gehele dag de zon.
Een compilatie van de gebeurtenissen in woor den beeld:

Geslaagde Koninginnedag!
Zandvoortse Courant •  nummer 18 •  4 mei 2006
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Uitslag van de eerste Zandvoortse zeepkistenrace:
Categorie 4 tot en met 7 jaar: 1e prijs Tommy Rasch,
2e prijs Thomas van de Vliet, 3e prijs Bart Keur
Categorie 8 tot en met 12 jaar: 1e prijs Jesper Rasch,
2e prijs Lesley Loos, 3e prijs Stanley Brouwer & Wesley Sebregts
Categorie 13 tot en met 17 jaar: 1e prijs Robby en Jim,
2e prijs Rony Koekhoven, 3e prijs Dylan de Boer 
Categorie 18 jaar en ouder: 1e prijs Martijn Jacobs,
2e prijs Andy Meerten & Andy Fabry, 3e prijs Mark Simons
Origineelste zeepkist: 1e prijs Jasper & Menno Scouting Stella
Maris - St. Willibrordus 2e prijs Luuk Koote, 3e prijs Victor Bol 
De Pechvogel: Thomas Kroo
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Te Koop:

Onderschuifbed 80x190:
€ 40,= incl. matrassen.

Tevens blank houten
inklapbare kinderstoel,

zgan: € 20,=

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

Rozenobel Antiek vraagt
te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,
porselein, schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort. Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

------------- 
Gezocht:

woonruimte in
Zandvoort of omgeving.

Voor 1 of 2 personen.
Tel. 5716855

Grand Café 25 zoekt:
Horeca-medewerkster,

ca. 30 uur per week.
Min. leeftijd 23 jr. Met
ervaring. Inlichtingen:

Daniëlle Pront,
tel. 5713510
------------- 

Hiep hiep Hoera: Clara
Nijssen wordt op 4 mei

80 jaar! 
Gefeliciteerd!! Een fijne
dag met kinderen, klein-

kinderen en familie.

Baby- kinderkamer
schilderijtjes

Unieke en betaalbare
schilderijtjes voor de

baby- en of kinderkamer
vindt u op: www.klein-
tjeskunst.nl Voor meer

info bezoek de site!
-------------

Gediplomeerde 
hondentrimster komt

bij u thuis volgens
afspraak. Tel. 5713368

(evt. voicemail inspreken)

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Na ruim 20 jaar weer een GRAND PRIX in Zandvoort

Stichting Zandvoort
Promotie

feliciteert

het Circuit en
Zandvoort

met de komst van A1GP

Zandvoort is wereldberoemd geworden dankzij de Grand
Prix races. De media-aandacht voor de autosport zet
Zandvoort internationaal op de kaart en zorgt voor extra
gasten in ons dorp.
De A1GP is een fantastisch evenement op het Circuit waar
heel het dorp van mee profiteert dankzij krantenartikelen en
televisiebeelden, duizenden extra overnachtingen en de gezel-
lige drukte in het dorp. En dit keer buiten het hoofdseizoen!
Wij wensen het Circuit, de gemeente en alle ondernemers
in het dorp veel enthousiasme toe om van dit evenement
een succes te maken zodat de A1GP jaarlijks terugkomt.

(zowel particulier als zakelijk)

Let op: Met ZandvoortPas 
50% korting op een Zandkorrel
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Tekst inclusief foto: € 5,00
Bij voorkeur digitaal aanleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

School
De basisschool van Niek was
de Nicolaasschool, lekker dicht
bij huis. Nu is Niek eerstejaars
leerling van het Ewald College
in Haarlem. Zomers gaat hij
altijd op de fiets naar school
en anders gaat hij per bus.
Later wil Niek het liefst prof-
surfer worden en als dat niet

lukt, dan maar patat bakken in
een snackbar. Eigenlijk weet hij
het nog niet zo, maar over een
paar jaar zal zijn toekomst-
wens weer anders zijn. Zijn
leukste vakken op school zijn
gymnastiek en wiskunde.

Interesse’s
Niek is een echte golf surfer;
hoe hoger de golven hoe beter.
Elke dag gaat hij wel even naar
de zee om te surfen. Is het
water niet erg koud, vraag ik
hem, want ik moet er even niet
aan denken om bij deze tem-
peratuur in de zee te liggen.
Volgens Niek valt het allemaal
wel mee, want hij heeft speci-
ale schoenen en een wetsuit
aan. Het is een dure sport want
goede boards zijn duur, net
zoals schoenen en een wets-
uit. Eerst heeft hij een les
gehad voordat hij, drie jaar

geleden, zijn eerste sprong
deed. Lekker truckjes doen daar
houdt Niek wel van. Verder 
zit hij op voetballen bij SV
Zandvoort. Net zoals Arnold zit
Niek al voor het 2e seizoen bij
het voetbalteam en in het
najaar zijn ze kampioen
geworden. Nu staan ze op de
2e plaats, maar of het nog-

maals lukt om kampioen te
worden? Dat zit volgens Niek
er dit keer niet in. Er is nog een
grote hobby die Niek beoefend
en dat is stuntskaten of street-
skaten en dan het liefst, net
zoals bij surfen, lekkere truckjes
uithalen. Bij het skaten wordt
gebruik gemaakt van straat-
meubilair zoals trapleuningen,
stoepranden, rails en trappen.
‘Grinden’ noemen ze dan ook
deze vorm van skaten. De bou-
levard leent zich er voor, maar
daar wordt je weggestuurd
omdat je overlast veroorzaakt.
Het is zoeken geblazen om
deze hobby uit te oefenen.

Zandvoort
Toen ik het woord Zandvoort
liet vallen was mijn kladblok
inderdaad meteen vol. Niek 
is niet te spreken over het
jongerenbeleid in Zandvoort

en dan vooral in zijn leeftijds-
categorie. Alles is weg in Zand-
voort: de kermis, het Dolfirama
waar je leuk kon skaten, het
zwembad is te duur, geen rails
waarop je kunt stunten. Nee,
Niek vindt het allemaal tien
keer niks en Arnold bevestigt
het, want ook hij is ontevreden.
Nu is er sinds kort op het plein
bij de Arie Koperflat een schans
gekomen, maar daar is alles
mis mee. Het ding geeft te veel
lawaai en er is geen aanzetstuk
om te springen. Zo technisch
ben ik niet met betrekking tot
skatebanen, dus ik waag me er
niet aan om te schrijven wat
er nog meer aan ontbreekt. De
gemeente heeft geen verstand
van dat soort zaken, vinden
Niek en Arnold, trouwens het
is ook zonde van al het geld
wat ervoor is uitgegeven.
“Waarom vragen ze het niet
aan de jeugd wat men moet
gebruiken/kopen om goed te
kunnen skaten?”, is het slot
antwoord. Eén ding wil Niek
wel: altijd in Zandvoort blijven
wonen, want zonder de zee
kan hij niet!

Tekst en foto Nel Kerkman

“Voor de jeugd 
is er niets te doen in Zandvoort”

Na al het dames geweld weer eens een jongen, die het trouwens geweldig
vindt om in de krant te komen. Samen met zijn vriend Arnold Oosterom,
die ik ook al eens heb geïnterviewd, zit Niek Drommel tegen over me.
“Heb je een leeg kladblok, want hij heeft aardig wat over Zandvoort te 
vertellen!” was het advies van Niek’s moeder, toen ik belde of Niek mee 
wilde doen. Niek Drommel is op 3 februari 1993 geboren. Hij woont samen
met zijn ouders en zuster Merel lekker dicht bij het strand. De familie
Drommel bestaat verder nog uit een kleine hond, een parkiet, vijf 
cavia’s, drie vissen en een paard.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Niek Drommel

9-Jarige Zandvoortse 
naar WK in Duitsland

De 9-jarige Jackie Stor uit Zandvoort gaat als Player Escort naar
het WK voetbal in Duitsland. Zij is op een landelijke selectiedag
uitgekozen als officiële begeleider van Oranje, samen met tien
andere kinderen. Alle Player Escorts hebben een vierdaagse reis
naar Duitsland gewonnen. Hoogtepunt van hun reis: hand in
hand met een speler van Oranje het veld op bij de wedstrijd
Nederland - Argentinië op 21 juni. RTL 4 gaat zes weken lang de
voorbereidingen van de Player Escorts op hun optreden volgen
in het nieuwe programma Klein Oranje. In de eerste aflevering
op 30 april worden de namen van de Player Escorts officieel
bekendgemaakt.

De selectie van de Player Escorts
vond plaats op zaterdag 15 april
op Papendal in Arnhem. Daar
kwamen ruim 150 kinderen bij-
een die door McDonald’s waren
uitgekozen omdat ze de mooi-
ste Player Escort-kleurplaat
hadden ingeleverd. Op de 
landelijke selectiedag kregen
de kinderen en hun ouders
allerlei opdrachten waarbij hun
sportiviteit, teamspirit en
(sport)kennis werden getest.
Zo stonden onder andere 
mini-voetbal en penaltyschie-
ten. Aan het einde van de 
dag kreeg onze jonge plaats-
genote te horen dat zij deel uit
gaat maken van het Player
Escort-team.

Hand in hand met Oranje 
Jackie de andere Player Escorts
krijgen een geheel verzorgde
vierdaagse reis naar Duitsland,
samen met een ouder/ver-
zorger. Het programma, van
maandag 19 juni tot en met
donderdag 22 juni, staat bol
van de gezellige en sportieve
activiteiten, zoals een voetbal-
wedstrijd tegen de Duitse
Player Escorts. Het belangrijk-
ste onderdeel is hun officiële
optreden als Player Escort op
21 juni. Dan gaan de kinderen
hand in hand met een speler
van Oranje het veld op in
Frankfurt.

Klein Oranje 
Het ‘schaduwelftal van Oranje’
krijgt een sterbehandeling en
een grondige voorbereiding.
Ze leren bijvoorbeeld het
Nederlandse volkslied, nemen
deel aan een cursus Duits,
en ze krijgen een tenue aan-
gemeten. Het programma
Klein Oranje is zes weken 
lang elke zondag te zien, van
30 april tot en met 4 juni,
voorafgaand aan Life &
Cooking. Van 16.30 uur tot en
met 17.00 uur kan iedereen 
zo zien hoe de Player Escorts
worden klaargestoomd voor
hun belangrijke rol: Oranje
naar de finale begeleiden.Heb je iets te melden 

over jongeren in
Zandvoort? 

Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar 
de redactie:

redactie@
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752

JONG IN
ZANDVOORT

Jackie Stor
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

10

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Pluspunt & ZFM starten DJ Cursus
Veel jongeren willen DJ worden. De muziek en grote
voorbeelden in deze business zijn een van de groot-
ste aantrekking tot het leren mixen van platen.
Turntablism en Hihatjes zijn voor leken onbekende
termen.Voor de studenten van de cursus van het jaar
2005 klinken deze begrippen echter als muziek in de
oren.

De cursus loopt van 12 mei t/m 23 juni 2006 op de
vrijdagavond. De cursus voor beginners begint om
19.00 uur en eindigt om 20.00 uur. De gevorderden
zijn ook aan bod op de vrijdag maar dan tussen 20.00
en 20.45 uur. De cursus wordt beëindigd met een feest
in de Bierburght in Zandvoort, waarbij de student/
cursist zelf een set draait (dus laat zien wat hij/zij
geleerd heeft). Uiteraard wordt de cursist beoordeeld
tijdens deze avond door een vakkundige jury en krijgt
de winnaar van deze avond een presentje mee naar huis.

De kosten voor een gevorderde cursus bedraagt €10,-
en voor de beginnelingen €20,-.Voor versnaperingen
tijdens deze cursus wordt gezorgd. Voor meer infor-
matie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met
Renz Koning van Pluspunt. Dan kan via 5717113 of mail
naar r.koning@pluspuntzandvoort.nl 

BSO De Boomhut
De buitenschoolse opvang, kortweg BSO De Boomhut,
is een onderdeel van Pluspunt. Kinderen van de BSO
kunnen hierdoor eenvoudig deelnemen aan diverse
activiteiten. De BSO is een plek met een huiselijke
sfeer. Er zijn verschillende hoekjes waar uw kind kan
knutselen, spelen, lezen computeren, huiswerk maken
of ravotten. Samen met anderen of alleen. Ons uit-
gangspunt is dat kinderen zich geborgen voelen en
zichzelf kunnen zijn. We stimuleren ze hun vrije tijd
zinvol te besteden. Maar gewoon lekker luieren mag
ook.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan chro-
nisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin
Ondersteuning en hulp
Komt u er zelf niet uit?
WonenPlus helpt u met iedere vraag,
met vrijwilligers of betaalde dienstverleners
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd
wordt?
Ook dan horen wij graag van u.

HERENKAPSALON

VAKANTIE
Van 6 t/m 13 MEI

Ben ik niet aanwezig
Vanaf 16 MEI kunt u weer bellen.

telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)
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Door Ton Timmermans

Verder kijken dan je dagelijkse
beslommeringen. Spiritualiteit
heeft te maken met het ont-
wikkelen van de kunst om cor-
rect te oordelen en adequaat
te handelen. Het leren begrij-
pen van de boodschap die uit
het onderbewuste opduikt
schept kansen om jezelf 
waar nodig bij te sturen.
Een Oosterse wijsheid zegt
daarover:“Hoe kan de bron zijn
oorsprong kennen, als het zijn
totale stroom niet kent?” Een
ruimere en heldere blik op 
het leven is het resultaat. “Je
leert je eigen persoon beter
kennen”, verduidelijkt Mona.

Die zondagmiddag staan in de
atelierruimtes een achttal
tafels met even zovele deskun-
digen op diverse spirituele
gebieden. Ieder heeft zijn eigen
specialiteit, waaronder Tarot.
Door deskundige handen 
werken de kaarten als een hel-
dere spiegel die inzicht geeft
in eigen en andermans hande-
len. Tegen een soortgelijke 
achtergrond functioneren de
andere aanwezige disciplines:
energiebaan meting, energe-
tische therapie, intuïtief 
tekenen, numerologie, hand-
lijnkunde en krachtstenen.

Zo ook wat Patricia Ramaer
betreft. Zij heeft ruim tien jaar

studie achter de rug om op
verantwoorde wijze om te kun-
nen gaan met zogeheten
krachtstenen. “Mijn methode
werkt heel doeltreffend om
helderheid te geven op het
gebied van levensvragen”,
verduidelijkt zij. Zij heeft de
werkwijze geleerd van een
oude, wijze indiaan. De man
stamt af van een volk dat al
eeuwen verbonden is met de
natuur en de elementen.

De Zwitserse psycholoog Carl
Jung (1875-1961) heeft oerou-
de Oosterse wijsheden, zoals
het intuïtief tekenen, naar de
Westerse wereld overgebracht.
Om deze spirituele methode
op een verantwoorde manier
toe te kunnen passen en op
kundige wijze de tekeningen
te duiden is intensieve studie
essentieel. Na twee jaar studie
mag Mona Meier-Adegeest
zich nu gediplomeerd teken-
therapeute noemen.

De toegang tot de spirituele
middag is gratis; voor het raad-
plegen van een deskundige
wordt een kleine bijdrage van
ongeveer €6 gevraagd.
Atelier ‘t Zand is te vinden
aan Boulevard Paulus Loot
(Zuid-Boulevard) nummer 8 
in Zandvoort en is open op
zondagmiddag 7 mei van 
12.00 uur tot 17.00 uur.

“Bezig zijn met de zin van het leven”, zorgvuldig kiest
Mona Meier-Adegeest haar woorden. De deuren van
haar atelier zet zij zondagmiddag 7 mei gastvrij open:
bezoekers kunnen er diverse spirituele bronnen raad-
plegen. Ze kunnen kiezen uit een achttal invalshoeken
waaronder Tarot, intuïtief tekenen en krachtstenen.

Deuren spiritueel atelier gastvrij open

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!
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Donderdag 4 mei t/m woensdag 10 mei
Malse Ierse Ribeye

1 kilo € 19,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:
Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Boomerang, Eetcafé- Passage
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Winkeliers:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
North Sea Piercing - Oranjestraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
Holland Casino - Badhuisplein
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Heintje Dekbed - 020 6838883
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei 

op alle beplanting
10% korting

Op vertoon van uw ZandvoortPas 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Op vertoon van de ZandvoortPas:

Lekker stukje originele
droge Groningse worst

bij de borrel!

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Veilig en verant-
woord bruinen!
Voor Pashouders
5% korting op
zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96, 
2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen ZandvoortPas?
Vul dan snel 

de bon in op pagina 11!
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Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie Disney figuren 
is binnen.

Ook keus uit een zeer grote
collectie spiegels en schilderijen.

Alles voor in en om het huis.

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

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

ZandvoortPas houders
5% korting in mei

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Voor ZandvoortPashouders

25% korting op de
gehele rekening!
(max. 4 personen)

Maandag t/m 
vrijdag

(niet geldig 
op feestdagen) 

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Voor de ZandvoortPashouders

20% korting 
op alle

kussens en plaids
Grote Krocht 22. 

Tel.: 023-57 39 005  
website: www.ed-onel.nl

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

In de maand mei op vertoon van de ZandvoortPas 

3 gehakt
Cordon Bleu

voor € 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

(zowel 
particulier als

zakelijk)

Met
ZandvoortPas 
50% korting 

op een
Zandkorrel

Let op:
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andWhat’s
new

Net als met kleding is het slim
een tas altijd te passen. Loop
een paar keer langs de spiegel
met de tas om je schouder
zoals je dat op straat ook zou
doen. Je ziet meteen of hij bij
je past. Ook het formaat van
de tas is belangrijk. Ben je
klein, neem dan niet de groot-
ste tas uit de winkel. Je lijkt
anders nog kleiner.

Je hebt een mooie tas gevon-
den en bent er al helemaal ver-
knocht aan. Maar is die tas ook
wel veilig? Een tas die niet
dicht kan is in deze tijd
gewoon niet meer te doen. Of
stel je voor dat er iets uit kan
vallen….

Een tas accentueert: Een tas
hoog onder je arm legt de
nadruk op je borst. Een schou-
dertas die tot je middel komt
benadrukt je taille. Als je je tas
in de hand draagt en hij langs
je benen bungelt, benadruk je
die dus. Denk er daarom over

Een van de meest door de vrouw gebruikte accessoires,
is de tas. De markt speelt hier goed op in en er is daarom
op bijna iedere hoek van de straat wel een winkel die tas-
sen verkoopt. Meestal trekt de kleur of het model je aan
en is de beslissing al snel gemaakt. Vergeet alleen niet
dat er meer dingen zijn waar je goed op moet letten bij
het kopen van een tas.

what’s
hot!?

Tassen tips

na of je het lichaamsdeel waar
de tas hangt wel wilt bena-
drukken.

Hoe mooi de tas in de etalage
ook is, hij hoeft daarom niet
altijd lekker te zitten. Toch is
dat wel erg belangrijk. Let op
de ruimte onder je arm. Ook is
het belangrijk dat al je “heb-
ben en houden” er in past.
Probeer het desnoods in de
winkel even uit. Niemand zal
raar kijken hoor!

Chaos!
Dat brengt Koninginnedag
met zich mee. Maar wel 
een gezellige chaos. Grote
massa’s mensen trekken naar
Amsterdam om helemaal
los te gaan. Dat was ook 
wel te merken op station
Haarlem. Na drie uur kwam
ik lichtelijk geïrriteerd aan in
Amsterdam en kon ook voor
mij het feest beginnen.

Ieder jaar weer kijk ik mijn
ogen uit naar de vele, soms
ernstig rare types die door
de straten van Amsterdam
ronddarren. Sommigen
komen overeen met het
profiel van een ontsnapte
TBS-er, aan anderen is bijna
niet meer te zien of het
mannen of vrouwen zijn.

Ook zoiets…..de nieuwe
metrosexuele man. Gewoon
hetero hoor, maar te ijdel en
arrogant om een beetje
moeite te doen voor een
vrouw. “Ik ben toch super
lekker? Laat ze maar naar
mij toe komen dan”, was het
antwoord dat ik kreeg toen
ik vroeg wat de bedoeling
was van dit vreemde gedrag.

Onze mooie hoofdstad is
voor mij nog steeds ‘the place
to be’ met Koninginnedag.
Zoals ik me vroeger de hele
dag kon vermaken op het
Museumplein, vermaak ik
me nu tot in de vroege uur-
tjes bij de iets minder com-
merciële feestjes. Beetje
jammer alleen dat deze
mooie stad tijdens deze dag
altijd veranderd in 1 groot
toilet. Overal waar je kijkt
word gepiest. Zelfs de dames
vergeten de preutsheid en
laten de broek net zo snel
zakken zoals ze hem weer
ophalen. Gatverdamme, mij
niet gezien….dan maar boven
zo’n ecotoilet hangen.

Ondanks dat, is het een
prachtig feest waar ik ieder
jaar weer goed op terug kan
kijken.Iedereen vrolijk en
gezellig, later op de dag
iedereen dronken, aan het
eind van de dag iedereen
pijn in de voeten en moe van
het feesten….en niet te ver-
geten….alles en iedereen
oranje. Niet de mooiste kleur
als je het mij vraagt.

Mai

Bart Botschuyver, 48 jaar, is als
logistiek beheerder van de
luchtmacht 4 maanden naar
de hoofdstad van Aghanistan
geweest. Inmiddels is hij al
zo’n 11 weken terug.“Gelukkig
hoefde ik niet in de straten van
Kabul te werk te gaan. Mijn
baan houdt in dat ik de vlieg-
tuigen van de luchtmacht
in goede banen leid en dat ze
veilig in de lucht blijven. Dus
werk ik binnen in het kamp.
Belangrijk om te weten is dat
verandering in Afghanistan
niet een-twee-drie plaatsvindt.
Geduld is een schone zaak. Er
is ondertussen wel degelijk
wat verandert in Afghanistan
en dat in positieve zin”, aldus
Bart.

Het interview vond bij Bart
thuis plaats. Terwijl hij avond-
eten aan het halen was begon-
nen zijn vrouw Elise, met wie
hij al 25 jaar getrouwd is, zijn
dochter Nathalie, zijn schoon-
zoon Deny (en zijn kleinkind

Bart Botschuijver: Voor je werk naar Afghanistan

Angel van vier-
en - een - halve
week) een boek-
je over hem
open te doen.
“Hier heb je een
foto van hem”,
en Elise reikt mij
zijn foto aan. Op
de foto zag ik een grote, ste-
vige man en voordat ik iets
daarover wilde zeggen, begon
zijn gezin te lachen: “Zo groot
is hij niet hoor! Hij is best
klein en niet echt heel breed!”
grappen ze met zijn allen.

Via de dienstplicht kwam Bart
aan de baan die hij nu heeft.
“Vroeger woonde mijn oom bij
mij in. Hij zat bij de marine in
Amsterdam. Elke dag kwam hij
met spannende verhalen thuis
en telkens als ik het hoorde
kreeg ik ook de smaak te pakken
en wilde ik ook bij de marine.
Ik was toen 15 jaar oud. Wel
moest ik eerst mijn school-
diploma halen. Toen dat niet

lukte ben ik dus via de dienst-
plicht bij de luchtmacht aan de
bak gekomen.”

Bart was nog nooit eerder naar
een land uitgezonden om zijn
werk te doen. “Ik ben met
bepaalde gedachten naar
Afghanistan afgereist en met
hele andere teruggekomen. Je
hebt het idee dat je terug gaat
naar de Middeleeuwen. Die
mensen daar hebben niets.
Echt helemaal niets. De
Afghanen worden daar gemid-
deld maar 45 jaar! En het nare
is dat we ze ook niet kunnen
helpen met de spullen die we
hebben. Die kennen ze daar
namelijk niet. En als we het ze

geven dan gaan ze erom vech-
ten of maken ze elkaar af. Dat
is vreselijk.”

Bart heeft tijdens zijn verblijf
veel bomaanslagen gehoord
en heeft ook in die maanden
drie aardbevingen meege-
maakt. Aangezien ze in de 
bergen verbleven was er veel
temperatuur verschil. De geks-
te insecten heeft Bart gezien.
“We waren gewaarschuwd voor
zandvliegen. Deze zijn welis-
waar maar 2mm groot, maar
erg gevaarlijk. Ook de ‘Camel
Spider’ hebben we gezien.”

In Afghanistan had Bart wel veel
contact met zijn familie. Elise
vertelt:“Ik ben het natuurlijk nu
wel gewend dat hij vaak van
huis is. Hij zat al bij de lucht-
macht toen ik hem leerde ken-
nen. Het is natuurlijk nooit leuk
voor de achtergebleven families.
Je hoopt dat er niets gebeurt.
Maar contact via de mail en de
telefoon is erg belangrijk. Ook
omdat Nathalie zwanger was
hielden we veel contact.”

Misschien wordt Bart over 
8 maanden opnieuw uitgezon-
den. Echter zal Elise hiermee
geen genoegen nemen. “Wij
gaan dan toch gewoon met
zijn allen mee?”

Zandvoortse Courant •  nummer 18 •  4 mei 2006

Sinds 11 september 2001 is het geweld van Amerika tegen
‘het Kwaad’ onophoudelijk. Troepen worden naar
Afghanistan en Irak overgevlogen om van die ‘corrupte’ lan-
den een zogenaamde democratie te maken. Het is 
inmiddels het jaar 2006 en nog steeds wordt er gevochten
en gestreden. Maar voor wat? Is er al verandering in die 
landen? Is er al iets verbeterd? 
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Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Maandag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 6 mei t/m 19 mei € 24,50

Coppa di Parma
met meloen, kaascrostini’s en olijven

of
Spicy tuna

pittig gekruide tonijn-carpaccio en knoflookcréme 
of

Gefrituurde geitenkaas 
met een strudel van bospaddestoelen en veenbessen-

dressing

Matelot de Bordeaux
verse vis en schelpdieren in witte Bordeauxsaus 

of
Runderhaas “moyo picon”

mild gemarineerde ossenhaas met moyo piconsaus
of

Vegetarische wrap 
met tofu en verse groente, gegratineerd met mozzarella

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Ketjap Kai

(kipblokjes met ketjap saus)
* 3 stokjes Saté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Dus… vergeet niet uw 
uitnodiging te sturen aan:
Zandvoortse Courant,
t.a.v.Cor van Gelder 
Hogeweg 32,
2042 GH Zandvoort

Feest
Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen? 
Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een uitnodiging sturen 

aan deze krant.
Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag van 

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Café Oomstee

Zaterdag 6 mei
vanaf 20.30 uur

“The Mainstream
Jazz Combo”

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

De organisatie bedankt
alle sponsors 

en vrijwilligers
voor de grandioze dag!
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Vorige week woens-
dag en donderdag
hebben de oud-
wethouders Hans
Hogendoorn, Michel
Demmers en Ton
Kooiman afscheid
genomen van de
Zandvoortse bevol-
king. Twee dagen
stond de deur van
het raadhuis wagen-
wijd open om de
wethouders te be-
danken voor hun inzet
voor de Zandvoortse
samenleving.

Velen hadden de weg naar het
raadhuis gevonden.Vooral op de
woensdag was het zeer druk en
moesten de gasten lang wach-
ten om Hogendoorn en zijn
vrouw de hand te kunnen
schudden.Veel ingezetenen,uit
alle lagen van de bevolking,
waren gekomen. Maar ook uit
het bedrijfsleven en partners
van de gemeente namen van de
gelegenheid gebruik om hem te
bedanken voor zijn inzet.
Hogendoorn werd in eerste
instantie bedankt door burge-
meester Rob van der Heijden.
Deze roemde hem voor zijn
inzet voor de badplaats
Zandvoort en zijn gepassioneer-

de opstelling dien aangaande.
Vervolgens waren er toespraken
van een afvaardiging van het
management van het ‘bedrijf’
gemeente Zandvoort, van de
afdeling toerisme en van de
voorzitter van de Sportraad.

Op donderdag was de receptie
voor de beide andere oud-wet-
houders.Ook voor hen waren er

Oud-wethouders nemen afscheid

De ‘Annie Poulisse’ is weer
terug in Zandvoort. Vrijdag-
avond heeft technisch inspec-
teur John Geel in IJmuiden 
het schip overgedragen aan
vertegenwoordigers van het
Zandvoortse KNRM-station.
Een uurtje later landde de 
reddingboot, na 17 weken
afwezigheid, weer op het
strand van Zandvoort. Direct
na aankomst is het schip
gewassen en gewaxt en 
weer aangemeld bij het
Kustwachtcentrum.

Tijdens het groot onderhoud
is het schip praktisch geheel
gestript en weer in elkaar
gezet.
Alle
onderdelen zijn nagezien, gere-
viseerd of vervangen. In tech-
nische zin is de reddingboot op
diverse punten aangepast aan
de nieuwste eisen en inzichten.

Komende zaterdag krijgt de
Zandvoortse bevolking de gele-
genheid om, indien het weer
het toelaat, een
stukje mee te
varen. De ‘rond-
vaart’ is onderdeel
van de opendag
van de KNRM op
zaterdag 6 mei.
Belangstellenden
kunnen dan in het
boothuis aan de
Thorbeckestraat
informatie krijgen
over de redding-
maatschappij.
Door middel van
een tentoonstel-

ling en videobeel-
den kan men een
beeld krijgen van
het doen en laten
van onze redders.

‘Redboot’ weer terug in het
Zandvoortse KNRM-station

Al duizenden jaren vechten mensen tegen diabetes. Hoe dia-
betes te voorkomen is, wordt in een bijeenkomst duidelijk
gemaakt. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd op maandag
8 mei in de Bibliotheek Zandvoort.

Diabetes is niet te genezen,
wel onder controle te krijgen.
Van groot belang is het ziekte-
beeld vroegtijdig te onderken-
nen en er mee naar de huisarts
te gaan. Zeker omdat het een
ingrijpende ziekte is die helaas
steeds meer voorkomt, is het
van belang dat iedereen op de
hoogte is van de verschijnse-
len. Als je eenmaal diabetes
hebt, zit je je hele leven eraan
vast. De kans op diabetes is

vooral hoog bij mensen met
overgewicht, die ouder zijn dan
45 jaar.

Over het hoe, wat en waarom
wordt door GGD en Thuiszorg
een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd in de biblio-
theek. De bijeenkomst is van
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden
kan bij de GGD Kennemerland
via ggd@hdk.nl 
of 023-511 5988.

Bijeenkomst diabetes

Het Genootschap Oud-Zandvoort houdt vrijdag 12 mei de
algemene ledenvergadering vanaf 20.00 uur in gebouw 
De Krocht.

De agenda omvat de gebruike-
lijke huishoudelijke punten,
waaronder een bestuursverkie-
zing.Reglementair aftredend zijn
bestuurleden M. Crabbendam,
C. Draijer en Ir. C.Wagenaar die
allen herkiesbaar zijn. Voor het
tussentijds om persoonlijke rede-
nen afgetreden bestuurlid W.
Keur,stelt het bestuur kandidaat
de heer M. Kiefer.

Na afloop van de vergadering
zullen unieke filmbeelden ver-
toond worden van de aan-
komst van de Uiver in Medan
(Nederlands-Indië) en hoe
Schiphol er vroeger uitzag met
beelden van aankomende pas-
sagiers. Het gaat hier om
recentelijk ontdekte beelden
die nog niet eerder vertoond
zijn.

Ledenvergadering Genootschap

Eind vorig jaar hebben leden van de Nederlandse Genealogische
Vereniging, in samenwerking met het Genootschap 
Oud-Zandvoort en de openbare bibliotheek, informatie 
gegeven over de gedigitaliseerde burgerlijkse stand van de
gemeente Zandvoort.

Dit bestand is nu uitgebreid
met gegevens uit de
Zandvoortse kerkboeken vanaf
ca. 1650. Komende dinsdag 9
mei willen zij als vervolg daar-
op, belangstellenden weer een
indruk geven van de mogelijk-
heden om uw afkomst gra-
fisch weer te geven. Wie de
gegevens van zijn of haar in

Zandvoort wonende opa en
oma laat zien, kan misschien
wel een geprinte stamboom
tot het jaar 1900 mee naar
huis nemen. Wie belangstel-
ling heeft is dinsdagmiddag
vanaf 14.30 uur welkom in de
Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg. De toegang is
zoals altijd gratis!

Politieagenten hielden na een
snelle actie op een tip van
voorbijgangers, in de nacht van
30 april op 1 mei, om ca. 02.00
uur, drie mannen uit Duitsland
aan op de Jr. Q. van Uffordlaan.
Het drietal (18-26 jaar) was
dronken en wordt verdacht
van vernieling van tenminste

zes spiegels van geparkeerde
auto’s. Het trio is ingesloten en
er wordt proces-verbaal tegen
hen opgemaakt. De agenten
troffen bij controle van de
omgeving zes beschadigde
auto’s aan. De eigenaren wor-
den benaderd om aangifte te
doen.

Genootschap in Bibliotheek

Autospiegels Vernield

lovende woorden van de burge-
meester, het management en
de Zandvoortse politiek. Vooral
Demmers werd geroemd om
zijn dossierkennis en zijn voor-
uitziende blik die niet altijd
erkend werd. Kooiman werd
geëerd om zijn zeer snelle inle-
ving in de Zandvoortse proble-
matiek en zijn vlottrekken van
het project Louis Davids Carré.

Zaterdag 6 mei Opendag

Tevens is er dan de gelegenheid
om zich als donateur aan te
melden want de KNRM ‘draait’
hoofdzakelijk op donateurs, gif-
ten en nalatenschappen. De
opendag begint om 10.00 uur
en zal de hele dag duren.

Annie Poulisse weer terug
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Open Huizen Route 
zaterdag 6 mei 2006 van 

11.00 - 15.00 uur

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A  -  2042 GJ Zandvoort  -  Tel.: 023 - 571 29 44  -  Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl  -  e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 99

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Op steenworp afstand van het strand en op 
loopafstand van station. Modern en zonnig 
2 kamerappartement  op de 6e etage met 
balkon op het zuidoosten. Fantastisch vrij 
uitzicht tot aan Haarlem.

ZANDVOORT
HOGEWEG 22/20

Vraagprijs € 269.500,- k.k.

Luxe, royaal en modern driekamerapparte-
ment op de 4e woonlaag met zeezicht en 
balkon op het westen. Italiaanse plavuizen 
door het gehele appartement. Eventueel 
parkeerplaats ter overname.  

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36 ZWART

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Rustig gelegen, doch midden in het cen-
trum, bevindt zich deze zeer ruime en
compleet verbouwde benedenwoning met 
3 slaapk., riante woonkamer, luxe woon-
keuken en zonnig terras op de 1e etage. 

ZANDVOORT
IR. E. J.J. KUINDERSSTRAAT 11/4

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Op steenworp afstand van strand en trein-
station ligt dit royale 3 kamerappartement 
op de 2e woonlaag met terras op het
westen en uitzicht op zee. Inpandige
garageplaats en berging.

ZANDVOORT
SCHOOLSTRAAT 4

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Wonen in hartje Zandvoort. Midden in het 
centrum ligt op de bovenste etage dit
fraaie penthouse met groot zonneterras op 
het westen, vrij uitzicht over het dorp en 
2 slaapkamers.

ZANDVOORT
HOGEWEG 54/3

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Maisonnettewoning met 15 meter diepe 
achtertuin. Woonkamer met zonneterras 
op de begane grond, in souterrain een zeer 
riante badkamer; grote slaapkamer met 
serre en tuin op het zuiden.  

SPAARNDAM
VAN MEEUWENSTRAAT 43  

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Geschakelde tussenwoning in kindvriende-
lijke woonwijk. Voortuin met berging en 
10 meter diepe achtertuin. Woonkamer
met open keuken en op de 1e etage 3 
slaapkamers. 

ZANDVOORT
VAN SPEYKSTRAAT 2/25

Vraagprijs € 255.000,- k.k.

4 Kamermaissonette op 1e en 2e etage met 
inpandige berging en parkeerplaats. Op de 
1e etage bevindt zich een zitkamer met 
balkon en een eetkamer en op de 2e etage 
2 slaapkamers met terras.

ZANDVOORT
DR SMITSTRAAT 10

Vraagprijs € 267.500,- k.k.

Verrassend ruime en sfeervolle eengezins-
woning met ruime achterplaats gelegen 
op 50 m van het strand. De woning is 
recentelijk van binnen verbouwd. In totaal 
7 kamers. 

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 119

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Nabij strand, centrum en station ligt op de
2e etage dit moderne en zonnige 3 kamerapp. 
met balkon op het zuidoosten. Goede
parkeergelegenheid door parkeervignetten. 
Verzorgd appartement om zo te betrekken.

ZANDVOORT
HALTESTRAAT 47

Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Midden in het levendige centrum gelegen 
charmante en karakteristieke woning.
Zonnige en besloten voortuin van ca. 8x4m. 
3 slaapkamers. Grote schuur. Parkeren
middels vignetten.

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 16/6 

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Op steenworp afstand van strand, centrum 
en station gelegen royaal en verzorgd
3 kamerappartement op de 3e etage.
Balkon aan oost- en westzijde en uitzicht 
over zee. Eventueel garagebox ter overname.

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36A

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Ruime bovenwoning in het centrum met 
groot zonneterras op het zuiden van ca. 6,6 
x 4,4m. Badkamer met ligbad en 2 slaapka-
mers. Royale berging. Geen servicekosten.

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 143

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Schitterend 3 kamerappartement op de 9e 
etage met balkon op het zuidoosten.
Prachtig uitzicht over de duinen. Eventueel 
garage gelegen in de Van Galenstraat ter 
overname ad € 23.000,- k.k.

ZANDVOORT
JAN STEENSTRAAT 9A

Vraagprijs € 197.500,- k.k.

Charmante en goed onderhouden woning 
gelegen in rustige buurt en nabij dorpscen-
trum met in totaal 4 kamers en twee badka-
mers. Totale woonoppervlakte ca. 85 m². 
Kunststofkozijnen met dubbel glas.

ZANDVOORT
KAREL DOORMANSTRAAT 10/6

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Aan de boulevard gelegen 4 kamerapparte-
ment op de 3e etage met vrij uitzicht op 
zee. Woonoppervlakte ca. 100 m². Balkon 
op het zuidwesten. Kunststof kozijnen met 
dubbel glas. Open haard. 

ZANDVOORT
SCHUITENGAT 27

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

In Residence d’Orange gelegen 2 kamer-
appartement met zeezicht. Gelegen op
de 2e etage met groot balkon op het
zuiden. Eventueel garage ter overname ad 
€ 25.000,- k.k.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 70

Vraagprijs € 310.000,- k.k.

Op ca. 50 m van het strand gesitueerde 
eengezinswoning met voor- en achtertuin. 
Woonkamer; open keuken met inbouw-
app.; 2 royale slaapkamers; zolderkamer 
met dakkapel. 

ZANDVOORT
C. VAN DER LINDENSTRAAT 2/22

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Schitterende vierkamermaissonette gesi-
tueerd op de 3e en 4e verdieping van 
het statige complex 'Duinzicht' aan de
zuidduinen. Twee ruime balkons op het 
oosten. Eigen parkeerterrein.  

ZANDVOORT
HOGEWEG 28/4

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Op de 1e etage gelegen 3 kamerapparte-
ment met groot balkon op het zuiden.
Bouwjaar 2002.Videofooninstallatie aan-
wezig. Living met eiken vloerdelen; luxe 
keuken en badkamer met ligbad.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 65

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

In de directe nabijheid van het strand gelegen 
modern en compleet verbouwd 3 kamerapp. 
op de 2e etage. Luxe badkamer met whirlpool 
en moderne keuken met inbouwapparatuur. 
Balkon op het zuidoosten. 
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ZANDVOORT
OOSTERPARKSTRAAT 83

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Op uitstekende lokatie nabij strand gele-
genroyaal pension annex woonhuis met 
9 kamers. Woonoppervlakte ca. 190 m².

ZANDVOORT
HAARLEMMERSTRAAT 42

Vraagprijs € 498.000,- k.k.

Monumentale vrijstaande villa met veran-
da, vrijstaande stenen garage en achter-
tuin op het zuiden. Woonkamer; badkamer 
en zijkamer, op de 1e etage 4 slaapkamers 
en douche/toilet.

ZANDVOORT
ZANDVOORTSELAAN 123

Vraagprijs € 549.000,- k.k.

Ruime halfvrijstaande villa met 34 meter 
diepe achtertuin, dubbele garage en blij-
vend vrij uitzicht over de 'Waterleiding
Duinen'. Totale perceeloppervlakte 530 m². 
5 slaapkamers.

ZANDVOORT
WITTE VELD 49 

Vraagprijs € 559.000,- k.k.

Riante twee onder een kap villa met gara-
ge, oprit voor 3 auto’s en fraai aangelegde 
voor- en achtertuin. 4 ruime slaapkamers, 
stijlvolle en uitgebouwde woonkeuken,
L-vormige living met open haard.

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT 55 

Vraagprijs € 342.500,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk en nabij
duinen gelegen goed onderhouden
halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en 
achtertuin en garage. 3 slaapkamers,
zolderkamer met dakkapel.

ZANDVOORT
FRANS ZWAANSTRAAT 82

Vraagprijs € 374.500,- k.k.

Aan de duinrand ligt deze royale, uitge-
bouwde eengezinswoning met voor- en
achtertuin en prachtig vrij uitzicht. Luxe 
badkamer met whirlpool; 2 slaapkamers; 
zolderkamer met dakkapellen.

ZANDVOORT
VAN SPEYKSTRAAT 2/9

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Moderne vierkamer maisonnette op de 3e 
en 4e etage. Woonkamer met 2 terrassen 
(oost en west) en zeezicht. Totale woonop-
pervlakte van 150 m². Inpandige berging en 
parkeerplaats. 

ZANDVOORT
GASTHUISSTRAAT 4

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Op rustige lokatie gelegen vrijstaande villa 
met inpandige garage. Slaapkamer, woon-
keuken en badkamer op de begane grond. 
Woonkamer, slaapkamer met badkamer en 
werkkamer op de 1e etage.

ZANDVOORT
HOGEWEG 110

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

In het centrum gesitueerd luxe vierkamer-
appartement (ca. 170 m²) met groot zon-
neterras op het zuiden, berging en dubbele 
parkeerplaats. Gashaard, travertinvloer en 
2 badkamers.

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 35

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Royaal, sfeervol en goed onderhouden
halfvrijstaand woonhuis met een achter-
tuin van ca. 30 meter diep. Woonkamer met 
erker;2 slaapkamers (vh 3); royale berging 
in souterrain (ca. 8,5 x 6m).

Prijsvraag

Er worden een aantal cijfers gegeven.
Aan u om de rest in te vullen. Alle cijfers
van 1 tot en met 9 komen maar één keer
voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de
3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week
gepubliceerd.

4 7 3
8 9 2

5 8 1 9
9 5 8 1

3 4 9
5 1 9 2
2 8 3 9

6 5 2
9 1 7

Oplossing sudoku week 17

8 1 7 6 9 4 3 5 2
3 6 4 5 2 8 1 9 7
9 5 2 7 3 1 8 4 6
5 7 3 8 1 2 4 6 9
2 4 8 9 6 7 5 1 3
1 9 6 3 4 5 2 7 8
4 8 5 2 7 6 9 3 1
6 2 9 1 5 3 7 8 4
7 3 1 4 8 9 6 2 5

bij Boudewijn’s Visservice

Degenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt beloond 
met een heerlijke verrassing. Oplossingen kunnen tot en met 30 mei 2006
worden opgestuurd naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041CK te
Zandvoort, of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Hoeveel euro brengt het 1e haringvaatje dit jaar op? 

Deze week een lieve rustige
schattebol. Patch is een
zwart-witte kater van een
jaar of 8. Echt een super kat
is Patch. Hij is een beetje ver-
legen, dus heel drukke kinde-
ren in zijn buurt is geen goed
plan. Maar als de kinderen
rustig zijn, zal het wel gaan.
Hij kan niet bij katten, want
daar is hij bang voor en dan
gaat hij van de stres weer
naast de bak plassen. Patch
woont graag alleen bij men-
sen, zodat hij lekker veel 
aandacht krijgt. Patch vindt
het heerlijk om op schoot te 

zitten of er naast, als hij maar
geaaid wordt! Hij staat op
blaasgruisdieet en dat zal hij
ook moeten houden. Als hij
dat niet krijgt, zou hij kunnen
verstoppen en dan kan hij heel
snel dood zijn. Blaasgruisdieet
is iets duurder dan normaal
voer, maar je hoeft er ook iets
minder van te geven. Omdat
Patch hier zo rustig is, denken
we dat hij wel genoegen
neemt met een huis met een
balkonnetje, waar hij af en toe
lekker in het zonnetje kan 
liggen. Wie komt deze super-
lieve kater ophalen? 

Dier
van de
week
Patch

Kijk op www.dierenthuiszandvoort.nl of kom langs in de
Keesomstraat 5. Open van maandag tot en met zaterdag

tussen 11.00 uur en 16.00 uur, tel: 023-5713888.
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Voor André was het de vijfde
keer dat hij het toernooi won.
Ook vorig jaar in Duitsland was
hij de sterkste. De golfers van
café Bluys aan de Buureweg
moesten de eerste wedstrijd-
dag afwerken in regenachtige
omstandigheden, waarin
Barend Oosterom zich thuis
voelde. Hij begon ook met een
redelijke voorsprong aan de
laatste dag, opgebouwd op
onder meer de spectaculaire
baan van Alhaurin.

Koper vocht terug en dwong
met maar liefst 41 stableford-
punten een play off af. De con-
stante Fred Paap werd derde
op twee slagen achterstand.

Mark Holtrop won de Huub
Emmen Bokaal, de prijs voor de
longest drive. De Marc v.d.
Mije-bokaal voor de neary ging
naar Harry Vossen.

De einduitslag:
1. Andre Koper 95 pnt,
2. Barend Oosterom 95,
3. Fred Paap 93,
4. Harry v.d. Pas 87,
5. Mathieu Emmen 85,
6. Jur van Gelderen en
Thomas Brouwer 81,
8. Hans Botman 80,
9. Cees d’Hont en 
Peter Auberlen 74,
11. Mark Holtrop 52,
12. Harry Vosse 51,
13. Jan van der Eijken 49.

Bluys golftoerno0i
André Koper is winnaar geworden van de veertiende editie van
het Bluys International Golftoernooi. Op de baan van Atalaya
aan de Spaanse Costa del Sol, schudde hij op de finaledag in
een bloedstollende eindstrijd Barend Oosterom van zich af.

Het beker viertal van de Chess
Society Zandvoort heeft vori-
ge week dinsdag in Hoorn
voor een nieuwe mijlpaal
gezorgd in het Zandvoortse
schaakleven. Nadat de eerste
mijlpaal reeds gezet was in de
competitie met een vierde
plaats in de eerste klasse,
werd nu de finaledag van de
beker voor het eerst in de
geschiedenis bereikt. Op deze
finaledag, zaterdag 27 mei in
Zaandam, zullen de laatste
vier overgebleven teams ‘s
ochtends de halve finale
afwerken en ‘s middags de
finale en de wedstrijd om de
derde en vierde plaats.

Chess Society kon dinsdag in
de kwartfinale in Hoorn
tegen het plaatselijke Caissa
niet meer beschikken over
kopman Fred van de
Klashorst. Hij viel inmiddels
drie maal in bij zijn club in
Amsterdam en dat beteken-
de onherroepelijk uitsluiting
voor de rest van het beker-
toernooi. Leo Keesman werd
als vervanger aangewezen
om samen met Olaf Cliteur,
Dennis van der Meijden en
Chris van Bockel de klus te
klaren.

Het werd een bloedstollende
avond die alles in zich had
wat een kwartfinale behoort
te hebben. Het team uit
Hoorn, dat in de competitie
uitkomt in de parallelgroep
van de eerste klasse, was op
papier een fractie sterker dan
onze plaatsgenoten.

Van Bockel ondervond dat als
eerste. Hij vergaloppeerde
zich al in de opening en bleef
lange tijd tegen een minde-
re stelling aankijken. Zijn
geroutineerde opponent Eric
van Tooren gaf dit voordeel
niet meer uit handen en
tekende voor de 1-0 voor-
sprong voor de thuisclub.
Cliteur speelde echter een
puike partij tegen Rolf
Brouwer, de kersverse vetera-
nen kampioen van Noord-
Holland. Met een geweldige
aanval overspeelde hij zijn
opponent om de partij ver-
volgens met een ultiem
dame-offer te beëindigen.
Met deze gelijke stand op het
scorebord lag de druk bij Van
der Meijden en Keesman om
samen nog een punt binnen
te halen om zo een gunstige
2-2 neer te zetten. De eerste
leek in een remisestelling

Chess Society naar finaledag bekertoernooi
terecht te komen maar kreeg
ook nog winstmogelijkheden
op de klok. Juist toen greep
hij helaas mis en werd 12
seconden voor het verstrijken
van de bedenktijd van zijn
opponent mat gezet. Nu lag
bij Keesman de enorme druk
om van de sterkste Caissa
speler te winnen. Hij bereik-
te een goede stelling tegen
het op papier veel sterkere
West-Friese jeugdtalent. Het
eindspel werd zeer vakkun-
dig uitgespeeld door
Keesman die daarmee een 2-
2 stand op het scorebord
bracht. Het reglement luidt
dat dan het resultaat op bord
4 komt te vervallen en hier-
op had Van Bockel verloren
waardoor de eindstand op 1-
2 voor Chess Society bepaald
werd en de finaledag voor
het eerst in de historie
bereikt werd.

Op deze finaledag, die op
zaterdag 27 mei in Zaandam
plaatsvindt, krijgt Chess
gezelschap van 3 sterke pro-
motieklassers en start daar-
om als underdog. Wie onze
plaatsgenoten treffen in de
halve finale, zal ter plaatse
worden geloot.

Softbal

Het herenteam van ZSC soft-
bal, is ook in de tweede wed-
strijd van het nog prille sei-
zoen ongeslagen gebleven.
De thuiswedstrijd tegen het
Haarlemse DSS eindigde vrij-
dagavond na zeven volledige
innings in een 7-7 gelijkspel.

ZSC-pitcher Tjeerd Buijs kreeg
in de eerste slagbeurt al
direct de hele DSS-slagploeg
tegenover zich.
Driehonkslagen en een aan-
tal veldfouten, betekende een
0-4 achterstand. In de eerst-
volgende slagbeurt reduceer-
den runs van Marcel en Mark
Paap en een tweehonksslag
van Peter Douma de achter-
stand tot 2-4.

De werpers hielden geduren-
de de volgende twee innings
de thuisplaat schoon. In de
vierde slagbeurt wist DSS
met behulp van drie honksla-
gen uit te lopen naar 2-5. Een
nederlaag leek in de 5e inning
onafwendbaar, toen de
Haarlemmers de voorsprong
wisten te vergroten tot 2-7.

Het venijn aan de zijde van
ZSC zat in de staart, want
nadat De Jong in de 6e inning
met een tweehonkslag voor
3-7 had gezorgd, wist de
thuisclub in de laatste inning
alsnog een gelijkspel uit het
vuur te slepen. Marcel en
Mark Paap, werper Tjeerd
Buys en Peter Douma sloegen

ZSC softballers blijven ongeslagen 
honkslagen en bereikten ook
de thuisplaat, waardoor de
eindstand op 7-7 kwam. Mark
Paap en Peter Douma sloegen
ieder twee honkslagen. André Koper (links) en Barend Oosterom in actie in het zonnige Spanje.

Sportprogramma t/m 10 mei

Handbal
Zondag 7 mei
11.30 uur ZSC 1 - Westsite 2

Hockey
Zondag 7 mei
14.30 uur Noordwijk - ZHC heren

Softbal
Dinsdag 9 mei
19.00 uur ZSC dames - EDO

Tennis
Zondag 7 mei
10.00 uur Geldrop Banen- TCZ/For Finance
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Voor moeder een verzetje??
Seizoenskaart op een bedje!!
Ideaal cadeau
Voor maar 50 euro 
P.S. niet alleen voor moeders!!
Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Elkedaghap
€ 5,-

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Vrijdag 12 Mei aanvang 19.30 uur
BBQ  18.00 uur !!!

Het 1ste Strand darttoernooi op het
Zandvoortse Strand

Win die Que Pasa Wisselbokaal!!!
Inschrijfgeld is prijzengeld 1 t/m 4
Schrijf je in voor 8 mei om aan dit 
unieke evenement mee te doen in
strandpaviljoen Que Pasa Playa!

www.Que Pasa Playa.nl / Strandpaviljoen 6

Inschrijfgeld 
darten: €5
BBQ: €15
Darten en BBQ: €17,50

INSCHRIJVEN voor 8 mei bij:
• alexander_slag@hotmail.com / 

06-19314944
• Que Pasa- 023-5715286
• Snackbar Het Plein Zandvoort

Ganpati
Op het naturel strand

Wij gaan u weer verrassen deze zomer
met o.a. yoga, Tarot reading, handpalm lezen,
meditatie sessies en verschillende workshops.

Zie onze website: www.ganpati.nl
06-54270763
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 18 - 2006

Gemeentehuis gesloten  
Op donderdag 4 mei is er geen avondopenstelling.
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis de
gehele dag gesloten.

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 20 april
en de verdere in week 17 door het college genomen
besluiten zijn 27 april vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 11 mei vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Herdenkingsbijeenkomsten 4 mei  
Op 4 mei organiseren Gemeente Zandvoort en het 4/5
mei-comité speciale herdenkingsbijeenkomsten.
Hieronder het programma.

Joods monument: Om 12.00 uur 's middags is er een
korte herdenkingsbijeenkomst bij het Joods monu-
ment, inclusief een officiële bloemlegging. Het monu-
ment staat op de hoek van de J. van Heemskerckstraat
en Dr. J.G.Mezgerstraat. Tijdens de plechtigheid wordt
het verkeer door de politie op afstand gehouden.

Protestantse Kerk: Om 18.45 uur start de herdenkings-
dienst in de Protestantse Kerk (voorheen Nederlands
Hervormde kerk). Na de dienst volgt om 19.16 uur de
Stille Tocht. De tocht start bij de Protestantse Kerk.

Verzetsmonument: De Stille Tocht voert eerst naar het
Verzetsmonument op het Verzetsplein. De verwachte
tijd van aankomst is 19.36 uur. Er volgt een korte plech-
tigheid, met een officiële bloemlegging.

Herdenkingsmonument: Daarna trekt de Stille Tocht
richting het Herdenkingsmonument aan de Van
Lennepweg. Hier zullen om 20.00 uur twee minuten
van stilte in acht genomen worden.

De route: Kerkplein, Raadhuisplein, Haltestraat, ver-
lengde Haltestraat, Vondellaan, Witte Veld, Willem
Gertenbachstraat,Verzetsplein en vervolgens naar het
verzetsmonument. De route is: Verzetsplein, Krom-
boomsveld,Vondellaan,Van Lennepweg en vervolgens
naar het herdenkingsmonument.

Winnaars tekenwedstrijd 
De tekenwedstrijd die gehouden werd tijdens de Open
Dag op 22 april jl. is gewonnen door Mick Bluijs (4 jaar)
en Michel Kensen (10 jaar). Alle 28 tekeningen zijn vanaf
1 mei in de Centrale Hal te bewonderen. Na 2 weken
kunnen de kinderen hun tekening komen ophalen.

Vaststelling diverse verordeningen en reglementen
In de vergadering van 25 april 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort diverse verordeningen en regle-
menten vastgesteld. Deze stukken treden in werking
op 4 mei 2006 en liggen ter inzage bij de Centrale Balie
in het Raadhuis en staan op de website. Het betreffen:
1. Gedragscode voor bestuurders: deze code bevat

regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel
als voor bestuurders afzonderlijk en biedt houvast
bij het bepalen van normen omtrent de integriteit
van het bestuur;

2. Verordening Voorzieningen wethouders, raadsleden
en commissieleden 2006 en de Regeling outplace-

ment gewezen wethouders 2006: deze regelgeving
wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld bij het
aantreden van een nieuwe gemeenteraad en een
nieuw college;

3. Reglement van Orde voor de vergaderingen en ande-
re werkzaamheden van de gemeenteraad 2006:
de gemeenteraad heeft het inspreekrecht in raads-
vergaderingen en het vragenuur geschrapt;

4. Verordening op de raadscommissies 2006: de
gemeenteraad heeft gekozen voor het instellen van
drie raadscommissies met de mogelijkheid van inzet
van één buitengewoon commissielid en een uitbrei-
ding van burgerbetrokkenheid;

5. Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractie-
ondersteuning: de verordening werkt het recht van
de raad en individuele raadsleden op ambtelijke 
bijstand uit en geeft aan in welke mate politieke
groeperingen recht hebben op fractieondersteu-
ning. De griffier heeft een centrale rol.

Tevens is de Legesverordening 2006 gewijzigd:
met ingang van 1 januari 2006 is het bedrag voor 
de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats met
kenteken gecorrigeerd.

Ventvergunningen branchewijziging strand
Hierbij maakt het college bekend dat zij vergunningen
hebben verleend (verzenddatum: 25 april 2006) op
grond van artikel 5.2.2 van de Algemene plaatselijke
verordening Zandvoort 2005 voor het verlenen van
twee ventvergunningen aan de heer H. Drommel en
mevrouw M.C. Drommel-Molenaar. Dit betreft een
branchewijziging. De ventvergunningen zijn beide ver-
leend voor de verkoop van vis- en visproducten, patat
en snacks en aanverwante artikelen en gelden voor
het strand tussen het Gebouw De Rotonde en de grens
met de gemeente Bloemendaal. De vergunningen heb-
ben een rechtsgeldigheid tot en met 31 december 2008.

Evenementenkalender 
Hierbij maakt de burgemeester van Zandvoort bekend
dat hij de Lokale Zandvoortse Evenementenkalender
2006 heeft vastgesteld (op 25 april 2006). Op aanvra-
gen voor het houden van een evenement als bedoeld
in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verorde-
ning 2005 zal op grond van de wettelijke voorschriften
en beleidsregels worden getoetst c.q. worden beslist.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Cort van der Lindenstraat 36, veranderen woning,

ingekomen 21 april 2006, 2006-073Lv.
- Haltestraat 32 en 32a, verbouw van twee naar een

horecabedrijf, ingekomen 21 april 2006, 2006-074Rv.
- Amperestraat 14, veranderen kantoorruimte tot

dienstwoning, ingekomen 21 april 2006, 2006-075Rv.
- Sara Roosstraat 11, plaatsen overkapping achterzijde,

ingekomen 26 april 2006, 2006-077Lv.
Bentveld:
- Teunisbloemlaan 22, plaatsen twee dakkapellen,

ingekomen 21 april 2006, 2006-072Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Haltestraat 48, woonruimte splitsing, verzonden 

25 april 2006, 2006-060Sp.
- Thorbeckestraat 8, plaatsen dakkapellen voor- en

achter, verzonden 25 april 2006, 2006-044Lv.
- Van Speijkstraat 20, plaatsen rechte steektrap,

verzonden 25 april 2006, 2006-042Lv.
- Brederodestraat 77, bouwen garage, verzonden 

27 april 2006, 2006-021Rv.
- Cornelis van der Werffstraat 12, plaatsen (vervan-

gen) dakkapel voorzijde), verzonden 27 april 2006,
2006-046Lv.

Bentveld:
- Westerduinweg 12, oprichten garage en aanleggen

zwembad, verzonden 27 april 2006, 2005-175Rv.

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 bezwaar-
schrift 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 voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Voetbal  

Voor beide elftallen stond er
niets meer op het spel aan-
gaande de reguliere competi-
tie. Bloemendaal daarentegen
moest er wel voor zorgen om
zonder kleerscheuren aan het
einde van deze wedstrijd te
komen. Zij moeten immers
komend weekend al in de
nacompetitie tegen OVC uit
Zaandam spelen voor een
plaats in de tweede ronden en
uiteindelijke promotie naar de
derde klasse. Het zou een zeer
onderhoudende wedstrijd wor-
den met, vooral in de eerste
helft een wat sterker Bloemen-
daal en in de tweede helft een
aandringend Zandvoort dat
echter het geluk miste om
Bloemendaal-keeper Van Velzen
te kunnen passeren. Zandvoort
miste een drietal routiniers.
Keeper Edward de Jonhe
Urbach, Hans Engl en Michel
Schraal waren alle drie al op
vakantie en moesten worden
vervangen door A-junioren. Op
doel stond de jonge Matijs
mans die zich redelijk wist te
handhaven tegen de nummer
twee van de competitie.

Duidelijk was dat de Bloemen-
daalse spelers zich op het
harde, hobbelige veld beter
thuis voelden dan hun gasten.
Het kon dan ook niet uitblijven
of zij kwamen op voorsprong.
Het was tim Joon die in de
twintigste minuut de ban door-
brak met een droog schot, 1-0.
Nadat Michel Abrahams in de
27e minuut de paal van het
Zandvoortse doel teisterde kon
hij enkele minuten later wel het
doel vinden en tekende voor
zijn 19e seizoenstreffer,2-0.deze
stand zou voor rust geen veran-
dering meer ondergaan.

Na rust een wat aanvallender
Zandvoort.Toch kwamen onze
plaatsgenoten in eerste in-
stantie niet tot kansen. Wel
kon Bloemendaal via Wilco
Klooster op 3-0 komen. Hij
kopte in de 9e minuut de 
bal, uit een corner van Alex

SV Zandvoort zondag sluit seizoen af
Het zondag elftal van SV
Zandvoort heeft afgelopen
weekend de laatste wedstrijd
van het seizoen gespeeld. In
een ‘buren derby’ werd in
Bloemendaal met 4-0 verloren
van de Bloemendaalse Volks-
weerbaarheid Combinatie
(BVC) Bloemendaal.

Korving, hard en zuiver achter
keeper Mans. Omdat Zand-
voort niet bij de pakken neer
ging zitten, kregen de gasthe-
ren nog menige kans en dat
leidde in de 31e minuut tot de
4-0. Op een assist van Baidy
N’Ichade kon Patrick Elferink
simpel de bal in het Zand-
voortse doel schuiven.

Een afstraffing zoals in de
heenwedstrijd (1-7) werd het
gelukkig niet. Bloemendaal
geloofde het wel en Zandvoort
miste dat beetje geluk voor
een doelpunt. De selectie van
trainer Berry Buytenhek sluit
de competitie af op de zeven-
de plaats met 26 punten uit 22
wedstrijden en kan nu rust
nemen. Rust die ze verdienen
want dit jongen elftal heeft,
vooral aan het einde van de
competitie, laten zien dat er
veel potentie in deze groep zit.

Patrick Koper langs zijn tegenstander
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Autosport

Nigel Mansell, oud formule 1 wereldkampioen (1992) heeft
afgelopen zaterdag op het circuit van Losail, Qatar, ook de 
tweede race van de Grand Prix Masters competitie gewonnen.
Aan deze races mogen uitsluitend ‘grote’ namen uit de F1 
deelnemen, met een leeftijd tussen de 45 en 55 jaar terwijl een
andere voorwaarde is dat ze aan minimaal twee F1 seizoenen
hebben deelgenomen.

De ‘oudjes’ uit de F1 doen het
nog best ……..heel erg snel!

Een Grand Prix Master race is
beslist geen theekransje want
er wordt op het scherp van de
snede gereden en onderlinge
gevechten zorgen voor veel
spanning en sensatie. Onze
plaatsgenoot Jan Lammers is

één van de 15 deelnemers. In
de eerste race eindigde
Lammers, mede door grote
problemen met zijn banden
als 9e, de wil om zich te revan-
cheren was dan ook volop 
aanwezig. Er wordt gereden in

gelijkwaardige auto’s, die
beschikken over een krachbron
van meer dan 600 PK. Buiten
de conditionele problemen van
een aantal coureurs en het
zeer uitdagende circuit was de
extreme warmte tijdens deze
race (35°C) een extra handicap.

Op de eerste startrij stonden
Nigel Mansell (GBR) en
Christian Danner (D), gevolgd
door Derek Warwick (GBR) en
Ricardo Patrese (It). Door wat
tegenslagen kwam Jan
Lammers niet verder dan een
13e trainingstijd. Gedurende de
race was er twee keer een safe-
ty car onderbreking, eerst om
de gestrande auto van Salazar
te verwijderen en later omdat
Andrea De Cesaris en Pierluigi
Martini in de hitte van de strijd
met elkaar in botsing kwamen.
Winnaar Mansell noemde het
circuit van Losail, dat in 2004
is geopend, het moeilijkste 
en zwaarste circuit waarop 
hij ooit heeft gereden; een
kwalificatie die ook door de

andere rijders werd bevestigd.
Christian Danner werd op
slechts een halve seconde ach-
terstand 2e en weer een halve
seconde later kwam debutant
Eric van de Poele (B) als 3e aan.
Jan Lammers werkte zich op
van een 13e startpositie naar
de 7e plaats, direct gevolgd
door Johansson en Arnoux.
Tijdens de race op het Losail
circuit, dat midden in de woes-
tijn is gelegen, werd in de cock-
pit van diverse auto’s een tem-
peratuur van 70 graden en
hoger gemeten, nog nooit eer-
der werd tijdens een Grand
Prix een dergelijke hoge waar-
de vastgesteld! De volgende
race op de kalender is die van
18 juni op het circuit van
Monza (It) of deze race echter
definitief doorgang zal vinden
is nog onzeker omdat (ook
daar) geluidshinderproblemen
het een en ander nog kunnen
verhinderen. Meer informatie
over deze interessante Grand
Prix Masters wedstrijden, is te
vinden op:www.gpmasters.com

Jan Lammers tijdens de race in Qatar (Foto: Getty Images)

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Atelier ‘t Zand
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Krocht, Gebouw
Del Mar, Café Restaurant
Eethuys-Café De Zandvoorter
Etos
Fast Company
Herenkapsalon Ton Goossens
Holland Casino

IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Meijershof, Restaurant
Monuta
Netexpo Internet
Pluspunt
Stichting Wielerevenementen
Zandvoort
Stichting Zandvoort Promotie
Take Five
Thalassa, Strandpaviljoen
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Strandpagina:
Ganpati, naturelstrand
Que Pasa, nr 6
Club Maritime, nr 9
Thalassa, nr 18
Strandpaviljoen Jeroen, nr 20
Club Nautique, nr 23

De 
adverteerders 

van deze
week

Dankzij onze 
adverteerders 
kunnen wij u op 
de hoogte houden
van alles wat in
Zandvoort leeft.
De adverteerders 
in de krant van 
deze week zijn:
(in alfabetische 
volgorde)
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande sfeervolle 30-er jaren woning
met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

•  De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd
met behoud van het charmante karakter

•  Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur, 
3 slaapkamers en een riante moderne badkamer

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 86 m2

Vraagprijs: € 293.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/191 ZANDVOORT
•  Op de 3e etage gelegen zeer royaal,

goed onderhouden 3-kamerappartement  
•  Lichte living met fraaie houten vloerdelen
•  Moderne L-vormige keuken v.v. div. apparatuur
•  Luxe vergrote badkamer o.a. v.v. whirlpool 
•  Garage met elektronisch roldeur van 4.80 m breed
•  Woonoppervlakte 160 m2 (incl. terras 23 m2)

 VAN OSTADESTRAAT 12  ZANDVOORT

•  Volledig gerenoveerd, sfeervol vrijstaand woonhuis
met voor- en achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, moderne keuken v.v. apparatuur,
3 slaapkamers, moderne badkamer

•  Het pand heeft een verrassende indeling!
•  Gehele woning voorzien van dubbel glas
•  Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 126 m2

Vraagprijs: € 359.000,-

 HALTESTRAAT 33  ZANDVOORT

Vraagprijs: € 395.000,-

Vraagprijs: € 469.000,-

 VAN GALENSTRAAT 110 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden 3-kamer parterre hoekappartement 
met royale tuin (ca. 55 m2)

•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers
en nette badkamer

•  Afgesloten parkeerterrein voor de bewoners
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 3 kamer appartement
(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

•  Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift
•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers 

aan de achterzijde en een nette badkamer
•  V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

BELEGGINGSOBJECT

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR
 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0618.indd   1 02-05-2006   10:54:07



De Mannetjes

‘De bloemetjes buiten 
zetten doe je maar op 

een andere manier’

Vernieling 
monument

1

Een deskundige jury, onder
leiding van de bekende 
Zandvoortse kunstenares
Marianne Rebel, had het
moeilijk om de uiteindelijke
winnaars aan te wijzen. Na
uitvoerig beraad werden de
prijzen bekend gemaakt. Bij
de ‘kleintjes’ tot 7 jaar waren
er twee prijswinnaars: 1e
werd Lisa en 2e werd Milan.
Bij de wat ouderen waren er
5 winnaars: 1e Fabian, 2e
Florian, 3e Fleur, 4e Roos en
Stella en 5e Tom.

De winnende schilderijen zijn
de komende twee weken nog
te bewonderen bij de
koffie/lunchroom Zandvoort
op het Kerkplein.

Zandvoort Optiek

Zandvoort doet opnieuw actief mee
aan de Week van de Zee. Van 20 tot en
met 28 mei kunt u genieten van vele
leerzame, nuttige maar vooral ook
leuke en inspirerende activiteiten.

Bekijk het programma op 
www.zandvoort.nl.

• Moederdag aardbeienvlaai 
€ 5,95

• Feestbrood! Rozijnenbrood 
met 100% amandelspijs 
€ 3,25

• 4 Roomboter croissants 
€ 2,50

Geldig t/m zondag 14 mei

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 19 • 11 mei 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Festivals Zandvoort (A) live

Herdenking
P7 Slachtoffers herdacht

Zandvoortse 
Courant 

NIEUWE 

GUCCI
ZONNEBRILLEN

ZIJN BINNEN
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Muziek
P11 Slotconcert Jazz

Sport
P23 Softbal

Thema dit jaar was ‘reizen’. Het
was duidelijk te zien dat niet
iedere artiest hetzelfde over de
opdracht dacht. Menigeen had
wel een vliegtuig, auto of
ander mechanisch voertuig in
de schildering opgenomen,
maar er waren ook landschap-
pen en dieren te zien. Ook
natuurtaferelen en bloemen
deden het goed.

Ook in Zandvoort zijn afgelopen week kransen door baldadige
jongelui vernield. Een drietal opgeschoten Amsterdamse jon-
geren werden rond 01.30 uur door de politie op de Boulevard
Barnaart aangehouden omdat zijn met kransen liepen die ze
bij het Joods monument hadden weggehaald. Eén van de kran-
sen was door het trio al vernield.

Ook in Zandvoort kransen
vernield

Het ging om twee 17-jarige en
een 16-jarige Amsterdammers.
Uit het onderzoek van de poli-
tie bleek dat ze geen achterlig-
gende gedachten hadden toen
zij hun daad verrichten, anders
dan vandalisme.

Van enige betrokkenheid bij de
vernielingen in Amsterdam
West is niets gebleken. Daar

werden alle kransen die bij 
een monument waren gelegd
ter herinnering aan de geval-
lenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog, vertrapt. Het
drietal heeft spijt betuigd en
zal worden doorgestuurd naar
bureau Halt voor een alter-
natieve straf. De kransen zijn
teruggelegd bij het monu-
ment.

Een van de aardigste program-
ma’s van de jaarlijkse viering
van Bevrijdingsdag, is het
schilderen voor kinderen op
het Raadhuisplein. Op een
grote, rechthoekige stellage
was een gigantisch canvas
doek gespannen, dat in seg-
menten was verdeeld, die door
kinderen beschilderd konden
worden. Mede omdat het weer
zo meewerkte werd het een
lust voor het oog om de kun-
stenaars in spe aan het werk
te zien.

Kinderen schilderen op het Raadhuisplein

Seat Arosa 1.7 SDi Stella
b.j. 2003, 76000km€8950 nu €8250

WEEKAANBIEDING
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

Mei Laag
water

Hoog
water

Hoog
water

Laag
water

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

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl
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ZONDAG 14 MEI

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

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede 

Protestantse gem. Aerdenhout
In verband met verbouwingswerkzaamheden
zijn de diensten in april en mei verplaatst
naar Heemstede Pinksterkerk,
Camplaan Heemstede
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor H. Kaandorp

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

22 april 2006 - 28 april 2006
Geboren:
Isai Yaron, zoon van: van der Schaar, Durk Johannes
en: Goedel, Nicole Elviera.
Jack Wendell, zoon van: Paap, Jordi Adriaan en:
Dubbis, Wendy Elisabeth Brigitte.
Cheyenne, dochter van: Nanai, Ferenc László en:
Castien, Christa Felicia Maria.

Ondertrouwd:
van Trigt, Paulus Wilhelmus Maria en: Bakker, Sylva.
Sikkens, Remco Olof en: Koster, Christina Maria.
van Leeuwen, Arnoldus en: van Dijk, Margaretha
Maria.

Gehuwd:
Knotter, Rob en: Schuiten, Adriana Marijke.

Overleden:
van der Werff geb. Verspuij, Lammigje, oud 87 jaar.
Honig geb. Vergunst, Baafje Hendrika, oud 66 jaar.
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Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling bij het overlijden

van

PETER DE JONG
(De Lange)

Het was voor ons een grote steun

de Familie

Op zoek naar een orgineel Moederdag cadeau?

Geef een WonenPlus
abonnement!

14 mei is het weer Moederdag. Overal in het land wor-
den moeders verwend met bezoekjes en presentjes.
Een leuke tip voor een moederdagcadeau is een abon-
nement op WonenPlus. Zeker als zelfstandig wonen
een zorg is,wordt wonen met de hulp van WonenPlus
een zorg minder.

Met behulp van vele vrij-
willigers van WonenPlus
zandvoort worden oude-
ren, chronisch zieken en
gehandicapten geholpen
met allerlei zaken om
zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Van 
tuinonderhoud tot ver-
voer naar een arts, van
alarmering tot een gezel-
ligheidsbezoek. Voor
iedere vraag van een
abonnee wordt naar de
meest haalbare oplos-
sing gezocht.

En als de vraag te groot is
voor een vrijwilliger, dan
bemiddelt WonenPlus
naar bedrijven bij de
abonnee in de buurt.Deze
bedrijven geven diverse
kortingen. Is er niet altijd
iemand in de buurt of wilt
u een ander hiermee niet
overvragen, dan kan
WonenPlus een belangrij-
ke steun betekenen.

Het plezier van een
onderhouden tuintje,
klusjes in huis die voor
haar worden gedaan, een
gezellig bezoek als uw
moeder hier behoefte
aan heeft. Kortom, een
cadeau waar uw moeder
het hele jaar door iets
aan heeft. WonenPlus is
voor veel mensen de
ideale (schoon)zoon of
dochter in de buurt! 

De kosten van een abon-
nement op WonenPlus
zijn laag, bij een inkomen
tot €1000,= per maand
(alleen wonenden) zelfs
gratis.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met WonenPlus
Zandvoort.
Telefoon: 5717220 
(bereikbaar: ma. t/m do.
van 9.00 uur tot 12.00
uur), email: info@
wonenpluszandvoort.nl 
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

zijn luxe huishoudelijke arti-
kelen, gouden sieraden en
mobile telefoons dit jaar met
moederdag erg in trek. En
heb je geen tijd om iets te
kopen dan kan je via Internet
de meest dure cadeau’s
bestellen. Voor mij persoon-
lijk hoeft dat niet. Deze 
speciale dag is bedoeld voor
lieve (schoon) moeders, stief-
moeders en oppasmoeders
die altijd voor je klaar staan.
Dat hoeft niet tot uiting te
komen in het geven van dure
cadeau’s.

Mijn mooiste moederdag-
presentjes kreeg ik jaren 
geleden van mijn kinderen.
Ze maakten, ieder jaar weer,
een “verwenontbijtje” voor
me klaar. Het bestond tradi-
tiegetrouw uit een heerlijk
ontbijt op bed. Dik beboterde
boterhammen vergezeld met
een snot eitje en een glas
verse jus. Naast het eitje lag
steevast op het dienblad een
zelfgemaakt cadeau. Als ik na
mijn ontbijt gelukzalig naar
de keuken zweefde, was het
even slikken. De troep die de
schatjes gemaakt hadden
was niet te overzien. Maar
dat hoorde ook bij moeder-
dag. Tijdens het opruimen
van een kast kwam ik nog
enkele creatieve moederdag-
cadeau’s van ze tegen. Een
hartje met gekartelde randjes;
geknipt uit een ansichtkaart.
Op de achterkant staat met
hanenpoten geschreven “foor
mijn aller, allerlievste moe-
der”. Ook een beschilderd
vaasje heb ik bewaard. Al
deze creatie’s zijn mij dier-
baar, zoiets gooi je toch 
nooit weg. Maar dat doe je
wel met de luxe mixer die je 
jaren geleden op moederdag
gekregen hebt en die nu
kapot is. Hopsa, weg ermee,
in de winkel liggen er tien
andere.

Nu mijn kinderen niet meer
thuis wonen, is de traditie
van mijn speciale verwenont-
bijt voorbij. Pappa heeft de
taak overgenomen, maar ja
zijn ontbijt smaakt toch anders
dan die van mijn kinderen.
En de keuken? Is keurig op-
geruimd.

Nel Kerkman

Zandvoort (a) Live groeit uit tot regionaal evenement
Nu zijn er nog drie van de ori-
ginele paviljoens over: Skyline,
Bruxelles aan Zee (vroeger
Sunset) en Mango's Beach Bar
die de kar dit seizoen weer
gaan trekken.Op drie zondagen,
verspreid over het strandsei-
zoen, zullen weer bekende DJ's
en live bands hun opwachting
maken op het strandgedeelte
dat ten noorden van de
Zandvoortse Rotonde ligt. Er is
altijd voor iedereen wat wils:
van Latin lounge tot 'cover'
rock, het is er allemaal en
iedereen kan volledig opgaan
in het aanbod van de verschil-
lende stijlen muziek. Niet
alleen genieten van muziek
maar ook de diverse Latin 
dansen zullen via workshops
aangeleerd kunnen worden!
Houdt dus de zondagen 25
juni, 30 juli en 27 augustus vrij.

Dit jaar is het concept, dat bin-
nen vijf jaar een behoorlijk

bestaansrecht heeft opge-
bouwd, overgenomen door de
'city-horeca'. Op de zaterdagen
voorafgaande aan het 'original'
Zandvoort (a) Live festival,
zullen er verspreid over 
het centrum van Zandvoort
diverse DJ's en live acts hun 
opwachting maken voor de
Zandvoorters en hun gasten
van ver uit de regio. Ingehaakt
zal worden op het originele
concept en is dus duidelijk her-
kenbaar. Ook daar zal het aan-
bod van de verschillende stij-
len muziek groot zijn.

Dus de weekenden van 24 & 25
juni, 29 & 30 juli en 26 & 27
augustus noteren als
Zandvoort (a) Live festival en
lekker uit je dak gaan. Je mag
het niet missen!! De aanvang-
stijden van de festivals zijn
16.00 uur en zullen duren tot
00.00 uur. Zie voor meer infor-
matie: www.beach4freaks.nl

Wat in 2001 begonnen is als een samenwerkingsverband tus-
sen een viertal strandpaviljoens op het Zandvoortse strand, is
uitgegroeid tot een van de meest aansprekende evenementen
in de regio Kennemerland. De eigenaren van de paviljoens
Skyline/the Australian Beachbar, Sunset, Mango's Beach Bar en
Route 16 hebben toentertijd nooit kunnen bevroeden dat het
festival Zandvoort (a) Live door de 'city-horeca' zou worden over-
genomen.

Raadhuisplein 28 mei officieel geopend

Het Raadhuisplein is het sluit-
stuk van een lang en zeer
omvangrijk project: de herin-
richting van het Centrum-
gebied van onze woonplaats.
De gemeente wilde meer kwa-
liteit brengen in de openbare
ruimte. Het Zandvoortse cen-
trumgebied heeft daarbij een
grote metamorfose ondergaan.

Op bepaalde onderdelen is
zeer intensief samengewerkt
met lokale ondernemers en
bewoners. Vele ondernemers
droegen, al dan niet gedwon-
gen, bij. Deze min of meer 
verplichte bijdrage werd via de
'baatbelasting' geheven, een
constructie die nog steeds
onder vuur ligt en waar het
laatste woord nog niet over 
is gesproken. Een mooie open-
bare ruimte in het centrum is
echter niet alleen een winst-
punt voor de toeristische sec-
tor. Ook de ondernemers én de
bewoners hebben er baat bij.
Alle drie de groepen hebben
dan ook enthousiast gerea-

geerd op het nieuwe plein.
Een juweel in de kroon die
Zandvoort heet.

Het programma:
11.00 uur - officiële opening

vanaf het podium in combi-
natie met straattheater

11.15 uur - voordracht door
dorpsdichter Marco Termes

11.30 uur - bezichtiging op
hoog niveau van het nieuwe
centrum vanuit de 'Sky Cage',

11.45 uur - doorlopende voor-
stelling diverse straattheater
acts.

12.00 uur - de eerste Zand-
voortse weggeefshow op een
podium op het Raadhuisplein.

In verschillende fasen zijn ach-
tereenvolgens de Kerkstraat, de
Grote Krocht, de Haltestraat en
het Gasthuisplein heringericht.

Zeer ambitieus heeft de
gemeente de herindeling aan-
gepakt. Men was zich terdege
bewust van het belang voor de
badplaats van deze upgrading.

Zondag 28 mei is de officiële opening van het geheel gereno-
veerde Raadhuisplein. Dat wordt groots gevierd. De Dichter bij
Zee Marco Termes verzorgt een voordracht uit eigen werk en er
zullen diverse artiesten voor optredens zorgen. Tevens kunt u
de eerste Zandvoortse 'weggeefshow' bijwonen. Het meest aan-
sprekende onderdeel uit het programma zal de Sky Cage zijn.
Hier vanuit kunt u het hele omliggende gebied vanaf 50 meter
hoogte bekijken.

Als 55Plusser werd Hielke
Gorter in 1978 lid van de
ANBO en vanaf 1986 ver-
sterkte hij het bestuur van
de afdeling Zandvoort.
Met hart en ziel stond hij steevast klaar voor de bijna 800 leden.
Officieel begonnen als penningmeester, maar tussen de bedrij-
ven door vervulde hij een veelheid aan taken.“Jij was er altijd en
overal”,aldus voorzitter T.Huberts van het landelijk bestuur.Terecht
werd mevrouw Gorter een fikse bos bloemen overhandigd.

ANBO huldigt Hielke Gorter
Na zich 20 jaar te hebben ingezet als bestuurslid van de oude-
renbond ANBO Zandvoort is het welletjes. Afgelopen dinsdag
werd Hielke Gorter door
het hoofdbestuur van de
ANBO onderscheiden als
‘Lid van Verdienste’.
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Zandvoort Darts Open Jeugd,
voor 9 t/m 16 jarigen.
Lokatie: sportkantine ZSC, Kennemerweg.
Aanvang 16.00 uur, inschrijfgeld €5,00
Meedoen? Bel Marcel Drayer: 06-53706162

Urban Beach Festival 2006
Cultureel evenement, Badhuisplein.

Streetdance/Hip-hop demonstratie
op Gasthuisplein, door dansers van 
Studio 118. Tijd: 15.30-16.00 uur.
Iedereen kan meedoen!

Week van de Zee: Gezellig cultureel 
evenement in centrum van Zandvoort:
live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-
gende workshops en kraampjes

Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

Kerkplein concert
Concert “de mooiste filmmelodieën”.
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop collecte voor
de restauratie van het unieke Knipscheer
kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,
Esther in ‘t Groen - viool,
JosjeGoudswaard - 

Concert van Gospelkoor Gospel Joy uit
Zwitserland in Agatha kerk. Het koor
bestaat uit 100 leden, waarvan er
Ongeveer 70 van het 100 leden tellende
koor zullen in Zandvoort aanwezig zijn.
Het koor telt drie solisten, waaronder de
dochter van Theo Hilbers, Inge Schmidt-
Hilbers. Aanvang concert 20.00 uur,
toegang € 10,00

DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort

Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum

Historische Zandvoort Trophy,
Circuit Park Zandvoort.

Aan alle oud-leden van Zandvoort ‘75 en 
alle leden van sv Zandvoort

Wij nodigen u uit om bij de vooravond van het     
Hotsknotsbegonia toernooi aanwezig te zijn:

Waarom?
1. Omdat er een wedstrijd oud eerste Zandvoort ‘75 - 

oud eerste Zandvoort ‘75 wordt gespeeld
2. Omdat er veel, heel veel relikwieën zijn te vinden
3. Omdat je oude verhalen kunt vertellen en beluisteren
4. Omdat er veel ouderwetse gezelligheid is
5. Omdat er een DVD (film en foto’s) met historische feiten te verkrijgen is
6. Omdat sv Zandvoort een leuke springlevende club is
7. Omdat er een leuke interessante veiling is

Kom ook en ontmoet uw oude makkers!
Vrijdagavond 26 mei 2006 van 19.00 tot 0.00 uur

Hoort zegt ‘t voort!!!!
www.hotsknotsbegonia.nl

Pluspunt
organiseert

evenement Ruis
Op zaterdag 20 mei
2006 van 14.00 tot 22.00
uur op het Gasthuisplein
vindt het evenement
Ruis plaats. Dit evene-
ment wordt speciaal
georganiseerd voor alle
bewoners van Zandvoort
en is iedereen van harte
welkom. Op het podium

zullen er optredens 
van Cabaret-groep de
Schakel, verschillende
bands en workshops zijn.
Daarnaast zal op het
plein een Jeu de boules
demonstratie plaatsvin-
den en zullen er verschil-
lende informatie kramen
staan.

Fiësta:
‘Un poquito cantas un poquito bailas’

Zaterdag 13 mei wordt
er in gebouw De Krocht
een dansworkshop ge-
houden. Leider hiervan is
Jorge Martínez Galán.
Met presentaties door
Coro Cantoro, Ritmo
Flamenco, buikdanseres
Zafira en de live salsa-
band Cerveza Fria, be-
looft het een spetterend
dansfeest te worden.

Plaats voor slechts € 5,- een ‘Zandkorrel’
Zie pagina 8

ZandvoortPashouders: 50% korting

Iets te 
verkopen?

Groot assortiment 
zomerbloeiers!!

De workshop begint om
20.30uur en duurt tot 21.30
uur. Na de presentatie
kan er lekker gedanst
worden met Dj Papi Riqui
uit Cuba. De prijs is all-in:
€7,50 (kinderen tot 12 jaar
gratis). Inschrijvingen via
telefoon: 023-5354793, via
email:w.j.jager@planet.nl,
info@galan.biz of kijk op
www.galan.biz  
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Politiek Interview met raadslid PvdA:

Door Lenna van den Haak

Stammis woont nu bijna zes
jaar in Zandvoort en hoopt
zeker zijn steentje bij te kunnen
dragen om de badplaats meer
te promoten.“Het is een heer-
lijke plek om te wonen, daar zal
je mij niets over horen zeggen,
maar het kan allemaal wel iets
beter en mooier.’’ Waarom hij
van de PvdA is lid is geworden
wordt snel duidelijk. “Overal
waar ik gewoond heb, heb ik
PvdA gestemd. Die partij heeft
een nuchtere kijk op de realiteit
en in Zandvoort merk ik dat ik
ook echt bij die club pas.’’

Op dit moment is Stammis zich
aan het inlezen. Zijn salontafel
ligt vol met papperassen, map-
pen en andere schriften.“Ik ben
nog een beginneling, dus ik
moet alles goed doornemen
voordat ik echt iets voor de
gemeentepolitiek kan beteke-
nen.Het zal in het begin ook wel
pas op de plaats zijn, maar ik
ben heel erg enthousiast!’’aldus
een nuchtere Stammis. Waar
het hem voornamelijk om gaat
is dat er verbeteringen worden
aangebracht in dit van oor-
sprong bewoonde vissersdorp.

“Er is veel meer mogelijk dan
dat we nu als badplaats aan

mogelijkheden bieden. Vooral
op het gebied van cultuur
moet er wat veranderen. Begin
klein, doe iets met straatthea-
ter, laat vreemd uitgedoste
figuren op stelten door het
dorp gaan, spring in de kijker,
laat het dorp leven!’’ De licht-
jes in de ogen van Stammis
komen te voorschijn. Je ziet
duidelijk dat hij zelf ook geen
vreemde is in de toneel- en
theaterwereld. Hij deed mee
aan diverse andere voorstellin-
gen zoals het ‘Human Circus’.

Wat hij voor de komende vier
jaren verwacht is nog niet
helemaal duidelijk.“Het is nog
veel te vroeg om echt dingen
te willen, ik ga voornamelijk
meedenken over bepaalde
zaken. Ik ben jaren voorzitter
geweest van de onderne-
mingsraad van Sony Music in
de Waarderpolder. Vergaderen
en onderhandelen kan ik wel
en hopelijk zal dat ook mijn bij-
drage zijn de komend vier jaar.”
Het wordt een mooie periode
voor Nico Stammis.“Ik zit in de
raad, ben net getrouwd en ik
ben opa geworden. Wat wil
een mens nog meer?”

Nico Stammis:
nuchter en constructief

Hij werd als een van de laat-
sten ingezeteld in de gemeen-
teraad. Nico Stammis stond
vierde op de lijst van de PvdA.
Met drie zetels redde hij 
het net niet, maar nadat
Gert Toonen werd verkozen 
tot wethouder, mocht hij 
alsnog plaatsnemen in de
Zandvoortse gemeenteraad.

Met oog en oor
de badplaats door

Nieuwe buslijn
Er rijdt sinds 30 april een
nieuwe bus, lijn 84 van
Connexxion. De bus rijdt
alleen de noordelijke route
dus vanaf het NS-station,
via het Circuitpark naar
Bloemendaal aan zee, waar
de bus draait en weer rich-
ting station gaat. De verbin-
ding is tot 1 oktober (hopelijk
voor de A1GP bezoekers tot
en met 1 oktober) op zater-
dag en zondag plus de regu-
liere feestdagen, vier maal
per uur. Of er dit seizoen nog
een “bijdehand naar het
strand”actie van de Provincie
Noord-Holland komt is niet
zeker. Verleden jaar ging er
nog een bus naar de Zuid-
Boulevard. Zou er dit seizoen
nog een bus 85 komen naar
Zuid? In de Raadsopdracht
Gemeenteraad 2006-2010
staat onder het kopje verkeer
en vervoer het volgende: als
het busvervoer contraproduc-
tief voor Zandvoort uitpakt,
zal het busvervoer van NS-
station Zandvoort naar
strand Bloemendaal worden
beëindigd.

Stille Tocht
Elk jaar is er tijdens de Stille
Tocht op 4 mei vooraf een
verzoek aan de winkeliers en
horecaondernemers die
langs deze route hun win-
kel/café/onderneming heb-
ben om hun terrassen (voor
zover aanwezig) te sluiten en
de deuren en ramen van hun
zaak gesloten te houden tus-
sen 19.00 en 20.30 uur. Dit
verzoek is vanaf 1991 door
Horeca Zandvoort ingesteld
toen er destijds sprake was
dat de Stille Tocht door het ‘4
mei comité’zou worden afge-
last. De reden daarvan was
dat het gedeelte van het dorp
waar de stoet langs liep geen
respect toonde. Dit keer is het
verzoek door twee horecaon-
dernemers genegeerd en
waren hun terrassen toch
open. Het getuigd van wei-
nig respect.Volgend jaar is er
weer een nieuwe kans om
het goed te maken.

Chapeau
Wie wel zijn afspraak is nage-
komen? Hans Ernst directeur
van Circuit Park Zandvoort.
Verleden jaar was er na de 
herdenking bij het Oorlogs-
monument aan de Linnaeus-
straat een oorverdovend 
circuitlawaai te horen, wat bij
de aanwezigen zeer storend
overkwam. Hans Ernst had
toentertijd in een ingezonden
brief zijn excuses aangeboden
en beloofd dat voortaan op 
de avond van 4 mei het circuit
niet meer zal worden gebruikt.
Tijdens de afgelopen her-
denking was het doodstil,
alleen de vogels gaven hun 
bijdrage aan een plechtig
moment. Ere wie ere toekomt.
Hans Ernst is een man van 
zijn woord.

Respect
Wat hebben de drie Amster-
damse jongens van 17 en 16
jaar er toe bewogen om 
bloemenkransen te vernielen,
in de nacht van zaterdag op
zondag, die bij een oorlogsmo-
nument waren neergelegd.
Geen idee, misschien dronken-
schap? Maar is dat een excuus
voor deze onbegrijpelijke
daad? De drie jongens die zijn
aangehouden, hebben inmid-
dels hun spijt betuigd. Ze krij-
gen slechts een alternatieve
straf, zo staat in het politie-
rapport. Wat de alternatieve
straf is werd er niet bij verteld.
Mijn voorstel zou zijn; laat

de jongens de nationale
Erebegraafplaats in Overveen
onderhouden.

Des interesse
De veteranen op het
Wagenings vrijheidsdéfilé
werden op 5 mei 2006 
grandioos ingehaald. De
veteraan die meereed met
de strandtocht IJmuiden-
Scheveningen 2006, georga-
niseerd door “Keep them
Rolling”, uitte zijn misnoegen
over het Zandvoortse ont-
haal. Tijdens de tussenstop
bij strandpaviljoen Club
Maritime schitterde het
Zandvoortse college door
afwezigheid om dit rijdende
museum feestelijk te verwel-
komen. Gelukkig stonden op
de boulevard en op het
strand veel geïnteresseerden
en dat verzachtte de pijn 
een beetje. De Zandvoortse 
rijders Fred Vleeshouwers,
Tom Determan en Leen
Driehuizen doen altijd mee
aan de Rolling tocht. Dit keer
reed Leen met zijn jeep in de
voorhoede. Hij werd door de
strandpolitie aangehouden
om te controleren of de oude
legerauto’s wel een vergun-
ning hadden. De politie was
over de strandtocht niet
ingelicht. Gelukkig staat
op het strand (nog) geen
bordje met de tekst ‘Meest
vriendelijke MKB gemeente’.
Ook hier voor volgend jaar
een herkansing.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Boeken- en speelgoedbeurs
Volgende week woensdag 17
mei, wordt de alom bekende
boeken- en speelgoedbeurs
gehouden. U bent van harte
welkom tussen 8.30 en 12.30
uur in de Maria school, aan de
Prinsesseweg 20.

Ben u druk in de weer geweest
met de voorjaarsschoonmaak
en moet er weer ruimte gemaakt
worden? Gooi dan uw boeken

en speelgoed niet weg.Voor de
beurs is men nog op zoek naar
extra speelgoed en boeken.
Geef uw oude boeken en speel-
goed een nieuwe kans en geef
de kinderen van de Maria school
weer een mooie opbrengst om
iets leuks van te kunnen doen.
U kunt uw spullen tot dinsdag
16 mei naar het speellokaal van
de Maria school brengen, van
8.30 uur tot 14.00 uur.
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Zandvoortse slachtoffers 
herdacht

Joodsmonument
Rond het middaguur bezocht
burgemeester Van der Heijden,
in gezelschap van onder ande-
re het volledige college van B
& W, het Joodsmonument. In
zijn toespraak bij het Joods-
monument, de plaats in de
omgeving van waar tot aan de
nacht van 4 op 5 augustus 1940
de synagoge had gestaan,
sprak Van der Heijden onder
meer over de onverdraagzaam-
heid ten opzichte van bevol-
kingsgroepen, die de vervolgin-
gen mogelijk hadden gemaakt.
Hij hield de circa zeventig aan-
wezigen voor, dat destijds 130
plaatsgenoten werden gede-
porteerd en dat er daarvan
slechts 17 zijn teruggekeerd.

De plechtigheid aan de Jac. van
Heemskerckstraat werd beslo-
ten door de Haarlemse Rabijn

Spiro, die namens de Joods-
gemeenschap het woord voer-
de en voorging in gebed, waar-
in hij vroeg om de zielsrust van
alle slachtoffers die omkwa-
men in concentratiekampen.
B&W, vertegenwoordigers van
de Joodsgemeenschap en van
de Stichting Viering Nationale
feestdagen, legden bloemen
bij het monument.

Hervormde Kerk 
De herdenkingsbijeenkomst in
de Hervormde Kerk bestond uit
een programma waaraan werd
meegewerkt door het oude-
renkoor Voor Anker, onder lei-
ding van Wim de Vries. Het
Knipscheerorgel werd be-
speeld door de heer H. van
Ameron. Omlijst door decla-
matie van oorlogsgedichten
door mevrouw Truus Stokman
en leerlingen van Nicolaas-
school, sprak burgemeester
Van der Heijden een herden-
kingswoord. Zandvoorts eerste
burger stelde daarin onder
meer: “Het 4 mei thema van
dit jaar, ‘Vrijheid maak je met
elkaar’, klinkt als een open deur.
Een vanzelfsprekendheid dat
geen enkel weldenkend mens
zal willen bestrijden. In het
bijzonder als de beleving van
vrijheid als het meest bereik-
bare doel wordt nagestreefd.
En waarbij de multiculturele
wereldgemeenschap zich rea-
liseert dat vrijheid wordt
gevoed door tolerantie en
begrip, maar ook door respect
voor ieders achtergrond. De
jaren ‘40 - ‘45 in Europa heb-

ben deze lessen onuitwisbaar
benadrukt.Waardevolle en zin-
volle levens van zoveel slacht-
offers werden doelgericht ver-
nietigd, uitgeroeid. In het
bijzonder Joodse medeburgers,
maar ook homo’s en zigeuners
werden de vervolgden van
mensonterend en desastreus
geweld. De levensgrote vraag
rijst waarom drama’s als de
Tweede Wereld Oorlog in de
loop der jaren zo weinig effec-
tieve signalen hebben achter-
gelaten. Signalen waar de
meest belangrijke lessen uit te
trekken zijn en als meest leer-
zame geschiedschrijving in de
hoofden en harten van men-
sen verankerd zou moeten zijn.
Bedreigingen tussen mensen
met verschillende culturele en
religieuze achtergron-
den vormen immers
nog iedere dag een
ernstig gevaar voor 
vrede en stabiliteit.
Een zeer populaire
jonge Nederlandse
zanger geeft op de
televisie als antwoord
op de vraag wat
4 mei, 8 uur hem
zegt: “ik weet het
niet, want dan lig ik
meestal nog in bed”.
Hoe moet je jongeren die ver
staan van de jaren ‘40 - ‘45 uit-
leggen dat een oorlog nog
nooit iets goeds heeft voortge-
bracht, en dat het niet getuigt
van stoer gedrag als je je
medemens bedreigt of met
haatgevoelens overvalt?”vroeg
Van der Heijden zich af.
“Verdraagzaamheid en begrip
zouden de achilleshiel moeten

vormen om uiterst zorgvuldig
met deze waarden om te gaan.
Haat jegens bepaalde bevol-
kingsgroepen kán ontwikkeld
worden. Een vijandschap kan
gecreëerd worden. Nooit geba-
seerd op weloverwogen visies
en kennis, vaak wél op gevaar-
lijke ideologieën. Laten wij
iedere dag, met elkaar, jong en
oud, samen bouwen aan onze
vrijheid. Dan zijn de lessen uit
de Tweede Wereld Oorlog niet
voor niets geweest”, besloot de
burgemeester zijn toespraak
in de redelijk gevulde kerk,
waar ook de wethouders Tates
en Bierman en een groot
aantal raadsleden aanwezig
waren.

Stille tocht

De Stille Tocht die na de bijeen-
komst volgde, voerde langs het
monument aan het Verzets-
plein, waarna om 20.00 uur de
herdenking plaatsvond bij het
monument aan de Linnaeus-
straat. Aan deze herdenking
werd medewerking verleend
door de Damiateband, de
Scouting en Truus Stokman
declamatie.

De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden vorige
week donderdag 4 mei op meerdere locaties herdacht. De ver-
schillende bijeenkomsten vonden plaats bij het Joodsmonument
aan de Van Heemskerckstraat en in de Hervormde Kerk, voor-
afgaande aan de Stille Tocht naar het monument op het
Verzetsplein en in de Linnaeusstraat.

Boeiende beelden vertoond op 
speciale Genootschapsavond

Genootschap Oud-Zand-
voort heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de
instandhouding van de her-
inneringen aan de periode
1940-1945, waarin Zandvoort
door de Duitsers vernield
werd. Daardoor verdween
het vooroorlogse beeld van
Zandvoort definitief en leeft
dat uitsluitend nog voort op
oude foto’s en filmbeelden.

Cor Draijer en Ankie Joustra-
Brokmeijer presenteerden eerst
een serie foto’s die nog maar zel-
den te zien waren. Ze gaven en
perfect beeld van wat zich in

Zandvoort in de periode 1940-
1945 heeft afgespeeld en hoe de
kuststrook er na de grootschali-
ge sloop uitzag.

Treffend waren de beelden uit
juli 1945 toen de eerste blauwe
trams weer naar Haarlem en
Amsterdam reden. Duizenden
mensen stonden uren op de
tram te wachten, in een rij die
zich uitstrekte van de huidige
Louis Davidsstraat, via het
Raadhuisplein tot aan de
Schoolstraat. De toenmalige 
burgemeester Van Alphen hield
met een aantal medewerkers
hoogst persoonlijk toezicht op

een ordelijk verloop.

De Klink
Het oorlogsverleden van Zand-
voort heeft ook veel aandacht
gekregen in het kwartaalblad
van het Genootschap De Klink,
waarin onder andere artikelen
zijn opgenomen over het NS sta-
tion en Zandvoortse jongeren
die een op het strand gevonden
baal rubber aan de man brach-
ten en daarvoor enige tijd een
gevangenisstraf in de Duitse
stad Kleef moesten uitzitten.

De Klink is nog verkrijgbaar bij
Bruna aan de Grote Krocht.

Inventieve café-eigenaar

Nu heeft een combo wat meer
ruimte nodig dan een duo of
trio en goede raad was duur. De
enige manier om alle vijf de
muzikanten voldoende ruimte
te geven was het weghalen van
het biljart. Nu doe je dat niet
zo snel want een biljart weegt
een aantal kilootjes, maar door

Als de ruimte in je café niet al te groot is, moet je inventief zijn.
Afgelopen zaterdag was in Café Oomstee het Mainstream
Jazzcombo van Ger Groenendijk gecontracteerd.

middel van een hefvork heeft
uitbater Ton Ariesen toch zijn
biljart aan de kant gekregen en
daar vervolgens een dikke plaat
overheen gelegd. Zo creëerde
hij plaats voor de bassist en de
toetsenist en werd het een zeer
gezellige en geslaagde avond
in café Oomstee!
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Vanaf heden 
hebben wij 
een nieuwe

zomer menukaart. Gezocht!
Eetcafé ‘t Eindpunt

Bloemendaal aan Zee

Keukentopper
(Nederlands sprekend / enige ervaring vereist)

Voor 4 dagen in de week
Wij zijn altijd open, dus altijd werk!

Kan je meteen beginnen? 
Bel dan Femke: 06-53536094 

(14.00-16.00 uur)

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Ketjap Kai

(kipblokjes met ketjap saus)
* 3 stokjes Saté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Voor de 
Kennemer Golf & Country Club 

te Zandvoort,
zoeken wij:

• een parttime medewerkster 
huishoudelijke dienst

• medewerkers voor de bediening,
zowel full- als parttime (M/V)

Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:
Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
of: kennemer@hetbosch.com

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

Feest • Receptie • Opening
Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media
aandacht komen? Het enige wat u daarvoor hoeft te

doen is een uitnodiging sturen aan deze krant.
Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag

van uw happening maken en dit publiceren in de
Zandvoortse Courant.

Dus… vergeet niet uw uitnodiging te 
sturen aan: Zandvoortse Courant,
t.a.v. Cor van Gelder 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort

B.Z. Journaal
Uw voetlicht
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Aangeboden:

Ruim vrijstaand 
huurhuis te Wassenaar,

zonnig gelegen.
Gevraagd:

Huurwoning in 
centrum Zandvoort,
evt. bovenwoning.

Richtprijs huur ca. € 500.
Inl: 070-5111473

------------- 
Te Koop:

Onderschuifbed 80x190:
€40,= incl. matrassen.
Tevens blank houten

inklapbare kinderstoel,
zgan: €20,=.
Tel. 5715239
------------- 
Te Koop:

Snorbrommer
PUCHzone. Zwart, met
quickstart. Als nieuw:

zeer weinig op gereden.
Vraagprijs €500,- 

Tel. 5714114
------------- 

Gevraagd:
Hulp in klein pension.

Bel voor meer informatie
06-27526231

------------- 
Ans, Anouk, Iris,

Anjes en Madelon:
een ‘fijne moederdag’

gewenst!
Myrna

------------- 
Geselecteerd onroerend
goed kopen en verkopen

in Nederland 
en wereldwijd.

Van en voor banken-
eigenaren-makelaars.

Tel. 023-5718706.
www.ipm-world.info

------------- 
Rommelmarkt

bij volkstuinvereniging
Zandvoort.

Zaterdag 13 mei,
vanaf 10.00 uur.

Keesomstraat
(tegenover manege 

Sandevoerde)
-------------

Garageverkoop:
zaterdag 13 en zondag 14

mei, van 10 tot 16 uur.
Zandvoortselaan 228,

Bentveld.

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

Eethuys-Café de
Zandvoorter

is per direct op zoek 
naar vlotte, leuke 

medewerkers/sters.
(werktijden 
in overleg) 

Tel: 5713909
------------- 

Beach Club 10
is per direct op zoek

naar vlotte, leuke 
medewerkers/sters.

(werktijden in 
overleg) 

Tel: 06-21 54 88 45
------------- 

Aangeboden:
Amsterdam Slotermeer,

laagbouw,
mooie 2-kamerwoning

met box.
Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.
Huur: €175,00 p.m.

Overname is ook 
mogelijk! 
Gevraagd:

woning in Zandvoort.
Mag ook een senioren-

woning zijn.
Tel. 020-6149567.

------------- 
Te Koop:

Complete ijszaak 
apparatuur. Softijs- en

milkshakemachine,
schepijsvitrine,

slagroomapparaat en
veel toebehoren:

€9000,00.
Tel. 06-55501267

------------- 
Schilderworkshop:
3 juni in Elswout.

Leuke gelegenheid om
kennis te maken 

met buitenatelier voor
schildervakantie in

Frankrijk.
Zie

www.buitenatelier.nl 
of bel 023-5246468

------------- 
GARAGEBOX te huur

Nette box aan de
Musschenbroekstraat.
Maandhuur € 135,15.
Telefoon 023-5346893

(Zie ook
garageverhuur.nl)

------------- 
Hotel Anna zoekt

voor enkele 
ochtenden 

per week een 
ontbijthulp en een
schoonmaakhulp.

Bel voor info: 5714674

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

ZANDKORRELS INVULBON
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ZANDKORRELS
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
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toneelvoorstelling ‘Kinderen
der Zee’. Nathalie had er wel
oren naar en zodoende heeft
ze meegespeeld als buurmeis-
je Maertje, samen met Iris van
Nes en Hein Schrama. Het
Zandvoortse dialect is niet zo
heel moeilijk, zegt Nathalie, het
gaat eigenlijk vanzelf. Ook bij
de jeugdafdeling van Hildering
speelt Nathalie toneel. Nog
niet zolang geleden stond ze
op de planken bij een voorstel-
ling in De Krocht. Nathalie
vindt het heerlijk om te acte-
ren en ziet nu al weer met
smart uit naar de nieuwe voor-
stellingen. Na de zomervakan-

tie gaat
alles weer
beginnen.
Ik vraag aan

Nathalie hoe ze eigenlijk ont-
dekt heeft dat ze acteren zo
leuk vindt. “Ik heb veel fanta-
sie en ik kan me nog herinne-
ren dat ik me goed in kon leven
in een ander persoon als ik bij-
voorbeeld aan het spelen was”,
zegt Nathalie. Na toneelspelen
is Nathalie ook sportief, ze
turnt vanaf haar zesde jaar bij
de gymnastiekvereniging O.S.S.
Momenteel heeft ze even een
stop vanwege een rugblessu-
re dus ook op school even geen
gymnastiek, wat ze erg jam-
mer vindt. Verder leest ze
graag, het liefst dramatische
boeken met een realistisch 
verhaal.

Zandvoort
Officieel mag Nathalie (16 jaar)
uit en dat doet ze het liefst in
Zandvoort. In Haarlem heeft
Nathalie nog niet echt de kans

Tekst en foto Nel Kerkman

Er zijn al vele creatieve jongeren haar
voor gegaan. Ook de JIZ van deze 
week heeft de afgelopen
weken de sterren van 
de hemel gespeeld.
Zandvoort mag zeker
trots zijn op zijn jeugd,
die beslist niet stil zit
en weet wat ze wil.
Toneelspelen staat
op nummer één bij
onze 67ste jon-
gere die onge-
dwongen haar
verhaal ver-
telt. Maak
kennis met

J O N G  I N  Z A N D V O O R T Oproep van het Dierentehuis Kennemerland:

Een huisdier kan je niet
zomaar dumpen!

Vorige week stond er een konij-
nenhok voor het hek. Eerst
dachten we nog, wat aardig,
iemand wil zijn konijnenhok
aan ons schenken en heeft dat
voor het hek gezet!
Er zat een briefje op: We kun-
nen niet meer voor deze katten
zorgen. Maar het hok was
leeg.......De katten waren dus
ontsnapt. Maar ja, we zitten
hier midden tussen de duinen.
Waarschijnlijk zijn ze de duinen
in gerend,maar het zijn huiskat-
ten die niet voor zichzelf kun-
nen zorgen en ‘s avonds lopen
hier nogal wat vossen rond. Het
zal ons dus niets verbazen dat
de katten dezelfde avond nog
zijn opgepeuzeld door een vos.

Wie gunt zijn EIGEN kat nou
zo’n einde? Veel mensen den-
ken dat we de dieren gelijk op
kunnen nemen en dat het niets
kost.Wat we eigenlijk duidelijk
willen maken is dat als mensen
een dier nemen, ze ook verant-
woordelijk voor zo’n beestje zijn.
En het dus niet zomaar kunnen
dumpen als het ze niet meer

aanstaat. De vakantie komt er
weer aan en we hebben alweer
een paar van deze gevallen
gehad de laatste tijd, maar het
ergste is dat deze katten waar-
schijnlijk nooit meer een huis
krijgen en dat ze door hun
eigen baas de dood in zijn
gejaagd! Afstand doen van een
dier, kost bij ons geld en som-
mige mensen hebben dat er
blijkbaar niet voor over. Of men
vindt het lastig dat ze even
moeten wachten voordat er
een plek in het asiel vrijkomt.

Wij kunnen er ook niks aan
doen, dat we maar een beperkt
aantal hokken kunnen vullen en
dat er zoveel mensen van hun
dier af willen. Denk dus na voor-
dat je een dier in huis neemt.
Een dier kost tijd en geld, maar
je krijgt er veel voor terug! Voor
veel leuke katten en honden:
kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl of kom langs:
Keesomstraat 5, tel. 57 13 888.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag van 11.00 tot
16.00 uur.

Franse week bij OBS De Duinroos
De hele komende week staat de Duinroosschool in het teken
van Frankrijk. Diverse onderdelen moeten geld opleveren dat
geschonken gaat worden aan het Emma kinderziekenhuis in
Amsterdam dat daarvoor de Emma TV, een intern televisiesta-
tion dat jaarlijks €72.000 nodig heeft, zal spekken.

Zo zullen alle groepen onder lei-
ding van Hans van Pelt, cartoo-
nist van deze krant,een schilde-
rij maken. Die schilderijen
kunnen op donderdagavond,
vanaf 18.30 uur, gekocht wor-
den. Ook zullen diverse dagen

besteed worden aan creatieve
knutselwerkjes die ook tijdens
de veiling te koop worden aan-
geboden. De opbrengst daar-
van is voor Emma TV, waarvoor
leerkracht Kim Hunting als vrij-
willigster/presentatrice werkt.

Het is de bedoeling dat, wan-
neer u een kunstwerk koopt,het
direct afrekent.
De vrijdag krijgt een sportief
tintje. Alle groepen zullen op de
Jeu de Boulesbanen in Duintjes-
veld wedstrijden in deze Franse
sport gaan spelen. De ochtend
is ingeruimd voor groepen 3, 4
en 5 en de middag voor groe-
pen 6, 7 en 8. U bent van harte
welkom om deze wedstrijden
te volgen, de kantine is open.

Nathalie Plantinga, zij is op 23 maart zestien jaar geworden en
woont in Zandvoort Noord.

School
De basisschool van Nathalie
was de Nicolaasschool in
Zandvoort. Haar vervolgonder-
wijs is de Havo op het ECL in
Haarlem. Ze zit in het vierde
jaar en moet nog een jaar
voordat ze haar felbegeerde
diploma in haar zak heeft.
Daarna wil ze naar de Klein
Kunst Academie in Amsterdam,
beter bekend als ‘de toneel-
school’. Ze hoopt dat het haar
lukt om aangenomen te wor-
den, want eerst zal ze auditie
moeten doen. Maar zo ver is
het nog niet. Nog even door-
zetten want sommige vakken,
zoals eco-
nomie en
Engels en
dan vooral
het grammaticale gedeelte,
vindt Nathalie saai. Elk jaar
doet de school mee met het
HIT in Haarlem waar talloze
leerlingen van de middelbare
scholen van Haarlem prijzen in
de wacht kunnen slepen op
cultureel gebied. Door de jury
werd Nathalie in 2004 uitge-
roepen als beste actrice van
het jaar.

Interesse’s
Nathalie’s hart ligt bij het
toneel en sinds haar 8ste jaar
was ze al bij het toenmalige
Stekkie (nu Pluspunt) en speel-
de ze bij Joke toneel en daarna
nog bij andere toneelclubs. Dit
jaar heeft ze voor het eerst
meegespeeld in een toneel-
stuk van de folklorevereniging
De Wurf. Haar oma speelt ook
bij De Wurf en er was een rol
vrij voor een jongere bij de

“In een toneelstuk creëer 
ik mijn eigen wereld”

gekregen om uit te gaan maar
dat wil ze wel graag, omdat
deze stad niet alleen in de
zomer maar ook in de winter
gezellig is en haar beste vrien-
den o.a. in Haarlem wonen.
Haar muziekvoorkeur gaat uit
naar Hardcore, Hardstyle en
Trance maar ook pop muziek.
Ze zou graag eens een muziek-
festival met deze muziek 
willen bijwonen. Ze is naar
Bevrijdingspop in Haarlem
geweest en als er in Zandvoort
muziekfestivals zijn, dan gaat
ze daar natuurlijk met haar
vrienden ook naar toe. In
Zandvoort mist Nathalie meer
leuke modewinkels zoals in
Haarlem. Verder is Zandvoort
een heerlijk dorp waar je de
drukte op kan zoeken maar
waar ook nog rust te vinden is.
Het interview was een eitje
voor Nathalie, nu nog een foto.
Maar ook dat lukt en Nathalie
stapt weer snel op haar fiets,
want ze heeft het druk.

Heb je iets te melden 
over jongeren in

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar 
de redactie:

redactie@
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752

JONG IN
ZANDVOORT
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

10

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

team. Henry druipt
gefrustreerd af en koelt
zijn woede op de kwets-
bare Milos. Maar Henry
komt tot inkeer als de
klas de finale haalt.

In die finale moeten Don
en zijn team het opne-
men tegen, je raadt het
al, Don’s oude klasgeno-
ten van de kakschool.

geaccepteerd en zelfs
populair, maar Henri en
zijn secondant Han blij-
ven hem het leven zuur
maken. Henry voelt dat
zijn macht onder druk
staat en slaat wild om
zich heen.

De situatie wordt nog
gecompliceerder wan-
neer Don verliefd wordt
op Anna, het leukste en
stoerste meisje van de
klas maar tot overmaat
van ramp ook het
vriendinnetje van
Henry. De rivaliteit tus-
sen Don en Henry
neemt dan ook steeds
scherpere vormen aan,
maar uiteindelijk trekt
Don aan het langste
eind. Hij wint de liefde
van Anna en het aan-
voerderschap van het

milieu, woont in het dure
deel van de stad en
spreekt een andere taal.
Don wordt zelfs bedreigd
en in elkaar geslagen,
door de ‘rappende’ 4 H’s:
Henry, Hiram, Hossan en
Han. En dat is gelijk de
reden voor Don’s vader
om met een dure
Engelse kostschool te
dreigen.

Toch weet Don één nieu-
we vriend te maken. De
schuchtere Milos is net
als hij een buitenbeetje
en wordt als de ‘loser’van
de school gezien. Het tij
keert als blijkt dat Don
heel goed kan voetballen
en hij zijn agressieve
klasgenoten uitdaagt om
met hem aan een groot
scholentoernooi mee te
doen. Don wordt ineens

Don
De twaalfjarige Don
moet zich redden op een
‘zwarte’ school nadat hij
van zijn ‘kak’school is
afgetrapt.

Don Kerbosch is van
school gestuurd en moet
naar een andere school.
En daar gaat het er
behoorlijk wat anders
aan toe. De leerlingen
van de veel ruigere,‘zwar-
te’ school zijn niet te ver-
gelijken met de nette
leerlingen van de kak-
school waar hij eerst op
zat. Zijn oude, keurige
vriendjes laten hem links
liggen; bij hen hoort hij
niet meer. Maar ook op
de nieuwe school valt
Don er buiten. Hij komt
uit een totaal ander
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Vier seizoenenwandeling in
Amsterdamse Waterleidingduinen

Voorjaar!

Tijdens deze wandeling staat
de voorjaarsavond centraal!
Verschillende dieren zoals dam-
herten en reeën zullen zich
tegen de schemering laten zien.
Het groen aan de bomen en
struiken is nog fris. Er wordt
gelopen van het dichterbegroei-
de binnenduin naar het meer
open duingebied.

Zondagavond 13 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland
de tweede excursie van de nieuwe serie 4-seizoenenwandelin-
gen door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ieder seizoen
is de natuur en de wandeling verrassend anders! 

Afgelopen zondag 7 mei, vond het laatste concert van het sei-
zoen ‘Jazz in De Krocht’ plaats. Ondanks een mooie zonnige zon-
dagmiddag was het concert in gebouw de Krocht goed bezet.
Zelfs Frits Landesbergen, één van de drie gastspelers, vroeg zich
af waarom iedereen zo gek was om binnen te zitten in plaats
van lekker buiten. Het antwoord op zijn vraag was; de toehoor-
ders hadden zin in een geweldig concert. Opening fototentoonstelling

bibliotheek 
Zaterdag 6 mei opende een
trotse heer Janssen de fototen-
toonstelling van zijn dochter
Marjolein. De jeugdige Zand-
voortse fotografe laat met de
expositie ‘In het fotospoor van
Marjolein Janssen’ een aantal
zeer fraaie foto’s zien, waarbij
de kleurschakering van opko-

mende en kleurende zon, spe-
ciale effecten over duin en
strand tonen. Het spoor gaat
van het Zandvoortse strand en
duinen,naar Elswout,Duitsland
en zelf tot Griekenland. De ten-
toonstelling is te zien tijdens
openingsuren van de biblio-
theek en duurt tot 27 mei.

Dolfiramamuur krijgt dolfijnen

Spetterend slotconcert jazzseizoen 

Het is niet voor het eerst dan zij
de muur wil aanpakken. Vorig
jaar had ze al een project op
poten gezet maar de eigenaren
waren daar niet zo blij mee en
de boel werd afgeblazen.
Jansen:“Ik vond het toen dood-
zonde dat mijn project geen
doorgang kon vinden. Op het
laatste moment werd het afge-
blazen en toen had ik al mijn
vakantiedagen opgenomen om
de muur te bewerken. Dit jaar
ben ik weer begonnen en nu
met succes. De eigenaren van
het Doliframa hebben nu defi-
nitief toestemming gegeven en
door sponsoring kan ik nu,
samen met collega’s van BKZ,
er een mooi geheel van maken.”

De gemeente, de Verenigingen
van Eigenaren rondom het van
Fenemaplein zijn zeer enthou-
siast dat deze muur nu einde-
lijk eens wordt opgeknapt.
Schildersbedrijf Keur zorgt voor
de verf en de gemeente Zand-
voort draagt bij in de kosten.

Boeddha’s
Op de twee zaterdagen tijdens
de Week van de Zee, zal Hilly
Jansen tijdens open dagen in
haar atelier aan de mr.
Troelstrastraat 33, haar ‘oude’
schilderijen te koop aanbieden.
Zij is bezig met een nieuwe
serie Boeddha’s en moet voor 
wat ruimte zorgen. Jansen:“Ik
ben altijd bezig met verande-

ringen maar de stijl blijft
duidelijk herkenbaar. Nu ben
ik bezig met een geheel nieu-
we serie met Boeddha’s. Die
inspireren mij al heel lang en
nu wil ik me daar volledig op
toeleggen.”

Door Nel Kerkman

Om het seizoen spectaculair af
te sluiten waren er maar liefst
drie gasten uitgenodigd:
Nederlands bekendste slag-
werker John Engels, een per-
cussionist van wereldklasse,
Jeroen de Rijk en Frits Landes-
bergen die normaal bij het trio
Johan Clement slagwerk speelt
en nu fantastisch aanwezig
was met zijn vibrafoonspel.

Dit keer geen muziekthema
waarin onder andere Oscar
Peterson, Peggy Lee of Stan
Getz centraal hebben gestaan.

Het motto van deze middag
was ‘we zetten ons voor 110%
in’. Onvoorbereid speelden de
vijf musici diverse muziekstuk-
ken die op dat moment spon-
taan omhoog borrelden. Het
getal vijf kwam ongemerkt als
een rode draad in het gehele
repertoire naar voren.Want, zo
legde Frits Landesbergen uit,
het magische getal vijf komt
terug in diverse muziekarran-
gementen. Als voorbeeld gaf
hij Take Five van Dave Brubeck.
Als experiment had men voor
dit concert een speciale blues
gecomponeerd: ‘de Krocht
blues’, met een herhaling van

vijf tonen (...) De vijf ras musi-
ci waren goed op elkaar inge-
speeld en ieder op zich speel-
den de sterren van de hemel.

Verschillende stukken kwamen
als een muzikale douche over
de toehoorders heen. Laten we
er een paar benoemen.Wat te
denken van de mooie Lizz Ann
van Cal Tjader, What are you
doing the rest of your live van
Sting of de ballade My old
flame, waar een bezoekster
haar gevoel in een diepe zucht
tot uiting bracht met “wat
mooi”. De ballade ging zonder
onderbreking harmonieus over
in een vijf kwarts maat (steeds
weer het getal vijf).

Bij de afsluiting vertelde Frits
Lansbergen op zijn eigen
humoristische wijze dat de
organisatie van de Krocht-
concerten uit de kosten zijn,
mede dankzij de wisseling van
de avondvoorstelling naar de
middag. En het betekent dat
het Trio Johan Clement ook het
volgende seizoen doorgaat. En
wel op 15 oktober, als Louis van
Dijk te gast is tijdens het eerste
concert. Het enthousiaste pu-
bliek bedankte de musici met
een warm applaus. Met een
hoofd vol jazzklanken ging het
publiek voldaan richting huis.

IVN Zuid-Kennemerland/Huib Koel

Foto expositie van Marjolein Janssen in de bibliotheek

De blinde muur van het oude Dolfirama, op het Fenemaplein,
krijgt een muurschildering. In het kader van de ‘Week van 
de Zee’ zal de Zandvoortse kunstenares Hilly Jansen de hele
week bezig zijn met het schilderen van dolfijnen op die muur.
Al jaren is het Jansen een doorn in het oog dat de muur 
door graffiti wordt ontsierd en hoopt met de dolfijnen deze
‘spuiters’ te weren.

Meelopen? De 3-uur durende
wandeling start om 18.00 uur
vanaf ingang Panneland,
Vogelenzang. Aanmelden voor-
af is niet nodig en deelname is
gratis. Trek stevige schoenen
aan en (warme) kleren die
tegen een stootje kunnen.
Informatie: Margot Slot, 023-
5276145 of kijk op www.ivnzk.nl.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

11 mei t/m 17 mei
Ierse Runder Sucadelappen

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

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie Disney figuren 
is binnen.

Ook keus uit een zeer grote
collectie spiegels en schilderijen.

Alles voor in en om het huis.

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders
voor Zandvoortpashouders:
Bij het diner schenken wij U 

een gratis karafje wijn!”
Boulevard Barnaart 22    T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur    dinsdag gesloten

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Op vertoon van de Zandvoortpas:
Na een diner een gratis kopje koffie

met een huislikeurtje!
Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Broodje kroket € 1,35
Kaassouffle’s

2 halen - 1 betalen!
op vertoon van de ZandvoortPas.

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

van 11 mei t/m 23 mei: Op vertoon
van de ZandvoortPas 10% korting 
op de nieuwe collectie schoenen!
Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

Met ZandvoortPas 
50% korting 

op een Zandkorrel

Let op: (zowel particulier
als 
zakelijk)
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ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Zie ook de volgende pagina

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
‘t Lokaal Bar café - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

 aanbiedingen van deze week

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

*   *   *   *   *   *   *   

Voor Zandvoort
pashouders:

10 cent korting 
op elk drankje!

*   *   *   *   *   *   *   
LUCAS ZANDVOORT

Voor Pashouders
Vrijblijvende 

prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Nog geen ZandvoortPas? 
Vul dan snel de bon in op de volgende pagina!

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Voor
Zandvoort-
Pashouders 
bij 1 consumptie 
1 gratis
SHOOTER!

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Voor de Pashouders: 
Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Met een ZandvoortPas
wordt winkelen,

uitgaan en eten in
Zandvoort wel heel

aantrekkelijk

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Maand mei op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een
nieuwe set kunstnagels in de maand mei*

* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

In de maand mei
voor ZandvoortPashouders:

10% korting op montuur + glazen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht
en uw totale welzijn.

Voor pasleden bieden wij in mei: een GRATIS Lichaams- 
en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend 
voedingsadvies. www.uwwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, Pure& Simple 
023-5737268 / 0622249100 (Adéle) www.pureherbal.nl

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Voor de Zandvoortpas houders,
5 weekfilms voor 5 euro
deze is actie is eenmalig geldig
deze actie niet in combinatie met saldokaart
actie geldig tot en met 1 juni 2006

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl
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Zaterdag was de jaarlijkse
opendag van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maat-
schappij (KNRM). Door middel
van deze dagen proberen de
lokale reddingstations langs de
Nederlandse kust donateurs
aan te trekken, want daar leeft
de reddingmaatschappij van.

Lokale commissievoorzitter
burgemeester Rob van der
Heijden, noemde zichzelf een
gelukkig man. Hij mocht
namens de KNRM een groot

Tochtje met redboot Annie Poulisse is een belevenis

aantal zogenaamde fotobor-
den in ontvangst nemen waar
de globale geschiedenis van
het station Zandvoort op 
uitgebeeld stond. Nu konden
de belangstellenden, en dat
waren er velen, op een gemak-
kelijke manier kennismaken
met de KNRM. Tevens was er
een kiosk ingericht waar men,
door middel van het kopen van
allerlei zaken (van petten tot
balpennen en van ‘slabbetjes’
tot poloshirts), de redding-
maatschappij financieel kon

steunen. Ook bestond er de
gelegenheid om zich aan te
melden als bemanningslid. De
KNRM zoekt altijd jong en fris
bloed voor haar ‘redboten’.

Ondertussen kon men zich
aanmelden voor een tochtje
met de Annie Poulisse. Uw ver-
slaggever was in de gelukkige
omstandigheid dat hij tijdens
de eerste tocht mee mocht
varen: een bijzondere gebeur-
tenis. Schipper Harry Faase liet
zien wat een reddingboot zoal
kan. Allereerst is de snelheid
indrukwekkend: een top van 
65 km/uur is haalbaar. Dan kan
de boot, die aangedreven
wordt door jetmotoren, binnen
luttele seconden stoppen en
achteruit varen, korte felle
bochten maken.

De Annie Poulisse was weer
helemaal tip top na de volledi-
ge renovatie die onlangs werd
afgesloten (zie het artikel in de
Zandvoortse Courant van 
4 mei jongsleden). Ze lag er
weer glimmend bij, klaar voor
haar taak die zij, samen met
haar Zandvoortse bemanning,
heeft.

Een tochtje met de Zandvoortse ‘redboot’, de Annie Poulisse,
is een belevenis. Afgelopen zaterdag bestond er voor
belangstellenden de mogelijkheid om deze ervaring een
keer op te doen.

In het artikel ‘Met Oog en Oor
de badplaats door’ uit de Zand-
voortse Courant van 4 mei 2006
wordt geschreven over de
‘Kamertjes’. Het gaat hier over
de kamers van de nieuwe wet-
houders. Hierin wordt gesteld
dat de raadsperiode al goed
begint, omdat sommige raads-
leden in de wandelgangen
gehoord hebben dat de nieu-
we wethouders hun werkplek
te klein vinden en zij daarom
een grotere kamer zouden wil-
len hebben. Ongehoord! De
Zandvoortse politiek is waak-
zaam en hierover hebben
raadsleden al vragen gesteld,
want het geld groeit ons ten-
slotte niet op de rug.

Dit soort verzoeken kritisch
bezien, lijkt OPZ een goed
standpunt. Waar hebben we
het dus over? Op de bijgaande
foto is bijvoorbeeld de kamer
van wethouder Bierman te
zien. Zoals u ziet: een ruime
kamer met een separate ver-

gadergelegenheid en een voor-
treffelijk uitzicht op de muren
van het belendende perceel.
Meestal staan daar vuilnis-
containers tegen en dat geeft
de kamer een opgeruimd
karakter. Een inspirerend uit-
zicht dus, met name voor een
wethouder die iets te maken
heeft met ruimtelijke orde-
ning. Hij kan daar zeer repre-
sentatief zijn gasten namens
de gemeente ontvangen en
werken aan een nieuwe visie
op de stedelijke vernieuwing
van Zandvoort. Passend bij de
oude dorpskern.

De eventuele overweging om
deze wethouder een grotere
kamer toe te kennen lijkt dan
ook een absurde gedachte.
Kleinschalig houden. Kokervisie
bevorderen. Groter lijkt onno-
dig en dus geldverspilling!

Carl Simons,
fractievoorzitter OPZ
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Kamers van
wethouders

& Heden
Verleden

Tijdens de vorige week donderdag gehouden herdenkings-
bijeenkomst bij het Joodsmonument sprak burgemeester
Van der Heijden over het opblazen van de Zandvoortse
synagoge in de nacht van 4 op 5 augustus 1940. Naar aan-
leiding van een aantal vragen publiceren wij hieronder
integraal een artikel uit de Zandvoortse Courant van eind
augustus 1950, waarin werd stil gestaan bij het feit dat de
synagoge tien jaar eerder was verwoest.

Tien jaar geleden waren de
Duitsers reeds drie maanden
de baas, maar hadden zich
nog vrij rustig gehouden,
doch toen de SS naar
Nederland kwam, begon de
misère, die met de dood van
duizenden goede vaderlan-
ders zou eindigen en nog
dagelijks in onze herinnerin-
gen terugkeert.

Ook in Zandvoort was het
eerst nog vrij rustig, hoewel
reeds op 1 juli 1940 de Joden

die Duitsland hadden verla-
ten zich moesten melden.
Erger was het wat in de
nacht van 4 op 5 augustus
1940 te Zandvoort geschied-
de. Toen werd namelijk de
Synagoge aan de Dr. Joh.
Metzgerstraat opgeblazen,
waarvan natuurlijk de geal-
lieerde vliegers de schuld
kregen. De ravage was in één
woord ontzettend en van
het gebouw stond nage-
noeg niets meer overeind.
Zeer waarschijnlijk is het dan

dan zou het leed te dragen zijn
geweest. De Joodse diensten
werden na de vernieling van het
kerkgebouw voortgezet in het
huis van de familie Struch aan
de Kostverlorenstraat.

De belangrijkste attributen
waren echter reeds uit
Zandvoort weggevoerd en ter
beschikking gesteld van de
Portugese kerk. Maar toen op 
13 maart 1941 alle Joodse fami-
lies Zandvoort
moesten ver-
laten en naar
Amsterdam
moesten ver-
huizen, was
het onmoge-
lijk om de
bezittingen
van de Joodse
gemeente
uit het huis
van de fami-
lie Struch te
halen. Toen
echter op
een bepaald
moment de
heer Gans
(na de oorlog

weer uit Theresiënstadt in
Zandvoort teruggekeerd) toe-
stemming van de Duitsers
kreeg om een schrijfbureau 
uit het perceel aan de
Kostverlorenstraat te halen,
gelukte het hem op enkele
handwagens en geholpen door
enkele inwoners de bezittingen
van de Joodse Gemeente te
redden en in Haarlem te doen
onderduiken, een voorwaar
moedige daad.

ook, dat men in het gebouw
de gaskraan heeft openge-
zet, enkele handgranaten
heeft neergelegd en op een
bepaald moment het gas
heeft aangestoken, waar-
door de muren en het dak
naar buiten vlogen, hetgeen
bij een bombardement juist
andersom geschied zou zijn.
Niemand werd de eerste
dagen tot het verwoeste
pand toegelaten en foto’s
mochten er niet worden
genomen. Toch is het geluk-

te enkele
foto’s direct
na de ramp

genomen, voor de Duitsers
achter te houden.
Met deze vernieling van het
kerkgebouw werd de vervol-
ging van onze Joodse inwo-
ners feitelijk ingezet. De
Duitse Joden verlieten
Zandvoort op 1 september
1940 en 27 februari 1941 wer-
den het strand en alle inrich-
tingen voor Joden verboden.
Door dit verbod werden
ongeveer 130 Joodse families
getroffen, maar was het bij
deze maatregel gebleven

Zandvoorste synagoge opgeblazen!

Meevaren op de Annie Poulisse tijdens de opendag
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Alleen verkrijgbaar bij: 
Etos Zandvoort
Etos hoofddorp

Iedere zaterdag 
tussen 9-11 uur 
20% korting op

het hele assortiment

Moederdagtip:
A.s. vrijdag 

tussen 9-11 uur
20% korting op 

al onze cadeaudozen(Uitgezonderd actie op actie, babyvoeding 
tot 6 mnd., luiers, geneesmiddelen)

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Moederdag een
liefdevolle

bloemendag!

Voor moeder een verzetje??
Seizoenskaart op een bedje!!
Ideaal cadeau
Voor maar 50 euro 
P.S. niet alleen voor moeders!!
Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl Elkedaghap

€ 5,-
Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Lijfspreuk :
Ik ben wie ik ben en zo wil  ik zijn

Voor lijf en leden presenteren wij heden
Puur ayurvedische thee,

Elke week een ander soort. Maar dat is niet álles, néé…
De indische volksdrank Chai is aanwezig,

zoals dat traditiegetrouw hoort!
En dit alles in combinatie met meditatie, massage,

workshops en muziek,

Dáárom is Ganpati
op het naturelstrand zo uniek.

Zie onze website: www.ganpati.nl
06-54270763

OP HET ZANDVOORTSE STRAND:
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andWhat’s
new

1 Wil je beginnen met het verzorgen van je nagels? Doe het dan
altijd net nadat je gedoucht hebt. Je huid is dan namelijk zach-
ter en zo ook je nagels. Pas alleen op dat je je nagels niet té
kort knipt. Dit kan gaan ingroeien of ontsteken.

2 Ontvet allereerst je nagels met een nagellakremover (ook als
je geen restjes lak hebt). Hiermee zorg je ervoor dat de lak lang
blijft zitten.

3 Polijst daarna je nagels met een zogenaamde polijstvijl. Als
je nagels glad zijn pakt de de lak beter.

4 Wil je niet dat je nagels de kleurstof van de nagellak absor-
beren, waardoor je nagels behoorlijk gelig kunnen worden,
dan moet je eerst een transparante basislak aanbrengen.

5 Je hoeft niet bescheiden te doen met kleur op je teennagels.
Alle kleuren van de regenboog kunnen erg leuk staan en 
dit in tegenstelling van je vingernagels (die zeker niet alle
kleuren kunnen hebben!).

6 Om niet te morsen en er beter bij te kunnen komen, kun je
een tenespreider of toiletpapier gebruiken voor tussen je
tenen.

7 Breng de nagellak dun aan en stop ongeveer 1 mm voor de
nagelriem. Even laten drogen en vervolgens een tweede laag
aanbrengen.

8 Smeer je voeten regelmatig in met een verzorgende crème.
Je voeten zien er uitgedroogd echt niet mooi uit.

9 Heb je niet zulke mooie voeten/nagels, ga dan even bij de pedi-
cure langs en vraag naar een French manicure. Daarmee is
een top zomer verzekerd! 

Sportschoenen kunnen vanaf nu (eindelijk) weer een tijd de
kast in! De zomer komt eraan en dat betekent: verzorgde voe-
ten. Na een lange winter hebben je voeten een optimale ver-
zorging nodig. Maak ze zomerklaar met de volgende tips:

what’s
hot!?

112…
Het enige telefoonnummer
dat je nog kunt bellen als je
je telefoonrekening te laat
hebt betaald. Het is meest-
al niet eens omdat ik het
geld niet heb, het is nog veel
erger. Ik ben vreselijk laks.
Mijn telefoon is, zoals je
weet, één van mijn beste
vrienden. De rekening is
iedere maand dan ook 
weer torenhoog. Ik maak de
envelop open, schrik, gooi
hem snel in een hoek tussen
andere papieren die ik ooit
nog eens moet bekijken en
vergeet hem vervolgens.
Mijn humeur is niet al te
best als het weer zover is dat
ik ben afgesloten. Toch doe
ik het mezelf steeds weer
aan.
Vroeger, toen het allemaal
nog met de huistelefoon
gebeurde, was het eigenlijk
ook al zo. Ik kreeg toen 
alleen geen keurige T-Mobile
mevrouw aan de andere
kant van de lijn, maar een
boze moeder op mijn dak.
Veel ruzie hadden we thuis
niet, maar als er wel een 
uitbarsting was ging dat
meestal om de hoog opge-
lopen telefoonrekening.
Misschien is het slim kinde-
ren voorlichting te geven
over telefoneren. Lijkt me
wel wat op iedere telefoon
of verpakking daarvan een
sticker; Bel met mate. Om
me heen hoor ik genoeg
gekibbel en geklaag over te
hoge telefoonkosten. KPN,
Vodafone, Orange, enz… 
Het zijn mega rijke bedrijven
en naar mijn idee de groot-
ste oplichters. Het hoeft alle-
maal niet zoveel te kosten.
Het netwerk is er al jaren, ze
betalen er bijna niets meer
aan tegenwoordig.Wij daar-
entegen betalen de hoofd-
prijs en worden gewoon
finaal afgezet. Die telefonica-
directeurtjes lachen zich rot
joh! 
In een vergadering van de
Europese Unie kwam het
laatst gelukkig eens ter 
sprake. Er zijn al heel wat
kruiwagentjes leeg gekie-
perd bij stortplaats KPN.
En reken maar dat ze er daar
niet vies van zijn hun 
handjes vuil te maken aan
zo’n bergje.

Mai
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Misschien is het je al opgevallen, of totaal ont-
gaan… Sinds 5 april is Nederland een vriend
rijker; BAS. BAS geeft iedereen die in het bezit
is van een mobiele telefoon, de kans bijna 
slapend geld te verdienen. Helemaal gratis en
ook geen kleine lettertjes in de voorwaarden.
Hoe kan dat dan? Gewoon een slimme com-
binatie van adverteren en communiceren.

Door Mai Buwalda

Telefoneren is duur.Vooral veel
jongeren kunnen wel wat
extra’s gebruiken als het gaat
om beltegoed.‘Voor wat hoort
wat’ is het motto van BAS.
Daarom zijn ze op zoek naar
mensen die het niet erg vin-
den af en toe een sms te krij-
gen. Iedere sms die je leest, en
afkomstig is van BAS, is name-
lijk geld waard.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ga eerst eens naar de website
www.bellenmetbas.nl om de
voorwaarden aandachtig door
te nemen. Je zult zien dat het
inderdaad geen cent kost en je
er alleen maar aan kan gaan
verdienen. Ten eerste vraagt
BAS op het inschrijfformulier
naar de dingen waar je je mee
bezig houdt. Ieder heeft zo zijn
eigen interesses. Je kan daar-
om kiezen uit verschillende

dingen als; sport,
film en tv, wan-
nahaves, lifesty-
le, reizen, lekker
eten, enz. De
berichten die je
zult gaan ont-
vangen geven
dus informatie
over de door jou 
gekozen onderwerpen.

Bel je met een pre-paid-
kaart?
Voor elk sms-je dat je van BAS
ontvangt, krijg je 7 cent tegoed.
Je spaart op deze manier voor
een beltegoedkaart waar je
mee kan sms-en en bellen. Met
100 berichten heb je een volle
kaart, en is ie vol…dan kun je
hem claimen.
Je kan je tegoed altijd zelf in 
de gaten houden via de site
van BAS waar je tevens ook

Dan nog wat vragen van
BAS-bellers:
Hoe veel sms-jes krijg ik van BAS?
Zo’n 20 per maand.
Ook heeft BAS af en toe een
actie waarmee je meer credits
kunt verdienen. Hou daarom
goed de website in de gaten!

Vanaf welke leeftijd kan je je
aanmelden?
Iedereen die een mobiel mag
hebben mag zich aanmelden.
De tekstberichten worden aan-
gepast op basis van je leeftijd.
Je hoeft dus niet bang te zijn
voor rare berichten over dingen
waar je eigenlijk nog helemaal
niets van af hoeft te weten.

Is BAS een beetje betrouwbaar?
Jazeker. De door jouw vermel-
de gegevens blijven bij BAS en
worden onder geen enkele
omstandigheid doorgespeeld
aan derden. Ben je het zat?
Geen probleem. Afmelden is
gratis en gaat heel simpel via
de site. De opzegtermijn is één
kalendermaand. Nog een
maand verplicht geld ontvan-
gen dus dan.

Al met al….
BAS koppelt adverteerders aan
hun doelgroepen die daarvoor
dus goed worden beloond.
Ik heb mijn eerste winst al
behaald. Wel fijn, een beetje
hulp bij het sparen!

Bellen met BAS
‘Geld verdienen vanuit je luie stoel’

andere leuke dingen kan vin-
den zoals een forum, nieuws
en mooie prijzen. BAS stuurt je
een code per sms als je een
volle kaart hebt waarmee je
het geld binnen kan halen.

Bel je met een abonne-
ment?
In principe gaat alles hetzelf-
de als bij de pre-paid bellers.
Het tegoed is alleen niet uit te
keren als beltegoed maar zal
cash op je rekening worden
gestort. Makkelijk niet?
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Royale en sfeervolle “20-er jaren” halfvrijstaand 
woonhuis met voor- en achtertuin en achterom. 

Ind. toilet; wasruimte; kamer en suite met erker 
en openslaande deuren naar de tuin; open keu-
ken met Belgisch hardstenen blad en inbouwap-
paratuur; 1e etage: royale overloop met werk-
hoek; moderne badkamer met whirlpool, douche 
en dubbele wastafel; 2 slaapkamers met balkon; 
toilet.

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Ruim, goed onderhouden en zonnig 4-kamer-
appartement in rustige omgeving. Goede
parkeergelegenheid in directe omgeving. 

Ind. woonkamer (op het zuiden gericht); keuken 
met inbouwapparatuur; toilet; 3 slaap kamers 
met vaste kasten; moderne badkamer met
douche en badkamermeubel. Zuid- en westzijde 
voorzien van kunststof kozijnen met dubbele 
beglazing.

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

HAARLEM - Jaques Perklaan 60/1 ZANDVOORT - Dr J.G. Mezgerstraat 105 ZANDVOORT - Brederodestraat 42

Op de eerste etage gelegen fraai verbouwd
3-kamerappartement. 

Ind. hal; woonkamer v.v. massief houten afzelia 
vloerdelen en openslaande deuren naar balkon; 
moderne hoogglans keuken v.v. inbouwappara-
tuur; 2 slaapkamers met kastenwand; moderne 
badkamer met douchecabine, wastafelmeubel 
en toilet; wasruimte.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.
Garage ter overname € 27.500,- k.k.  

Internet: www.greevenmakelaardij.nl
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Max Euwestraat 19
2042 RA  Zandvoort
Telefoon: 023-57 39 234
Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134

• Zéér goed onderhouden 2 kamer
appartement op 1 min. van Strand en
Centrum! • Woonkamer met open 
keuken, Moderne badkamer, Berging 
in onderbouw • Geheel is voorzien van
dubbelglas • Parkeren op privéterrein
is mogelijk • Appartement kan zo
betrokken worden! • Deze woning
moet u gezien hebben!

Vraagprijs: € 139.000,= k.k.

OPEN HUIS

Stationsplein 17/1 
te Zandvoort

Zaterdag 13 mei 
van 11.00 tot 13.00 uur!

Al ruim 1000
Pashouders

gingen u
voor!

ZANDVOORTPAS
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Van hoogtezon tot dicteerapparaat. Dergelijke spullen brengen
het vertrouwde verleden even terug. Een bezoek aan het
Museum voor de 20ste eeuw in Hoorn is als op visite gaan. Een
feest van verbazing en herkenning, voor jong en oud.

‘Om het heden te begrijpen
moet je het verleden kennen’.
De honderden voorwerpen en
vele stijlkamers in het Museum
van de Twintigste Eeuw bren-
gen de bezoekers even terug
naar de tijd van vroeger. Toen
het leven nog overzichtelijk was.
Iedere etage van het Museum
zit barstens vol nostalgie:zaken
die nodig waren om het huis-
houden draaiende te houden.
Weckpotten, de verstelmand
met naaigerei, het wasbord 
en de kolenkit. Waar zijn ze
gebleven? En de jeugd zal 
zich verbaasd afvragen waar al
die zaken ooit voor hebben
gediend.

Op de eerste verdieping van het
Museum herkent u misschien
één van de drie huiskamers. En
ziet u in de kamer uit 1925 spul-
len van oma. Herkent u die eer-
ste televisie in de huiskamer van
1965? En wat dacht u van de
Solex in het schuurtje?
De compleet ingerichte winkel-
tjes uit de tijd van Ot en Sien rui-
ken nog net zo als vroeger.Oude
reclameborden, weegschalen,
kassa’s en pakken waspoeder
van weleer.Naast het zuivelwin-
keltje is een stukje kaaspakhuis
nagebouwd.

Het museum is beslist niet een
statische uitstalling van vroeger.
Regelmatig worden wisselexpo-
sities gehouden. Zo loopt er tot
30 september op de derde etage
een expositie over het circus in
Nederland. Onder de titel
“Hooggeëerd Publiek!” geeft
deze expositie een overzicht van

de geschie-
denis van
het Circus.
Oude affi-
ches, foto’s,
films en documenten vertellen
over circussen als Toni Boltini,
Renz, Corty-Althoff, Krone,
Sarrasani en vele anderen. De
dompteurs, jongleurs, spreek-
stalmeester, de clowns, de die-
ren… Komt dat zien!

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Vroeger lééft in het Museum van de 20e eeuw Vol bruisende humor
geven ze de oudere
mens extra aandacht.
De Faria-Clowns rich-
ten zich vooral op
zieke, psychogeriatri-
sche of bedlegerige
ouderen in verpleeg-
en verzorgingshuizen.
In een tv-uitzending
op 18 mei a.s. is te
zien wat het positie-
ve effect het werk van
de clowns heeft op de
senioren.

De documentaire laat zien dat
deze vorm van aandacht emo-
ties losmaakt. En zo een posi-
tieve uitwerking heeft. Met
hun humor bereiken de Faria-
Clowns mensen die moeilijk
toegankelijk zijn. Deze vaak
vergeten groep ouderen krijgt
van de clowns aandacht met
grap en glimlach.

Het idee voor de Faria-Clowns
is ontstaan vanuit de Clini-
Clowns-gedachte. In tegenstel-
ling met CliniClowns treden zij
niet op voor kinderen, maar
voor ouderen. Zij benaderen 
de ouderen als mens, met
aandacht, liefde en respect.
“Wij dragen wel gekke, kleuri-
ge kleding, maar niet of 
nauwelijks schmink en alleen
een rode neus” licht er één uit
het Faria-gezelschap toe.

De Faria-Clowns werken 
volgens een vaste formule,
waarbij een groepje van drie

clowns een huiskamer of
slaapkamer in een verzorging-
huis bezoekt. Bij een optreden
op een afdeling worden de
bewoners zo nauw mogelijk 
bij de clowns-act betrokken.
De ouderen worden geacht
mee te spelen, ze worden
betrokken in het spel. Er is 
dus niet zozeer sprake van 
een ‘optreden’, veeleer van
‘onverwacht bezoek’.

Muziek speelt tijdens hun
‘bezoek’ een wezenlijke rol.
Vrolijke klanken spreken
immers een taal die iedereen
verstaat en begrijpt. Ieder
groepje heeft bij zijn optreden
een klein muziekinstrument
bij zich. Ook kennen alle Faria-
Clowns veel Oudnederlandse
liedjes die ze op komische
manier brengen met persoon-
lijke aandacht voor iedere
bewoner. Meestal duurt zo’n
‘bezoek’ een half uur.
Bron: www.faria-clowns.nl

Onverwacht bezoek brengt
glimlach

Rust roest, ook na je 65ste. Langer doorwerken kan, maar heeft
wel consequenties. En die kunnen niet altijd voordelig uitpak-
ken. De Netwerkorganisatie Van Ondernemende Senioren
(NOVOS) zet de gevolgen eens op een rijtje.

Een werknemer van 65Plus is
niet meer verzekerd volgens de
sociale verzekeringswetten
zoals de Werkloosheidswet,
Ziektewet en de arbeidsonge-
schiktheidswetten (WAO en
WIA). Dit betekent dat een
werkgever geen sociale pre-
mies hoeft af te dragen voor
een werknemer die doorwerkt
na het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd. Ook
regels rond het wettelijk mini-
mumloon en de minimumva-
kantiebijslag gelden niet voor

een werknemer die ouder is
dan 65-jaar. De loonkosten
voor de werkgever liggen dus
lager dan ‘normaal’.

Van de andere kant zijn er voor
de werkgever ook risico’s. Blijft
de werknemer doorwerken bij
zijn huidige werkgever dan blij-
ven alle wettelijke bepalingen
uit het Burgerlijk Wetboek van
kracht. Raakt de werknemer
bijvoorbeeld arbeidsongeschikt
dan moet de werkgever tijdens
zijn ziekte het loon doorbetalen.

Ook kan de werkgever de werk-
nemer niet zo maar ontslaan.
Hij zal een ontslagvergunning
moeten aanvragen bij het CWI
of kantonrechter. Ontslag en
arbeidsongeschiktheid liggen
ook nu weer anders.

“Veel mensen kijken nog
steeds vreemd aan tegen de
65-plusser op de arbeidsmarkt,
gelukkig wordt de maatschap-
pij langzamerhand toleranter”
is de overtuiging van DEMOS,
het bulletin over bevolking en
samenleving. Nog steeds 
werken weinig mensen door
na hun pensioen en van de
mensen die doorwerken is het
overgrote deel eigen baas. Je

hoeft als 65-plusser immers
ook niet te werken. Gegevens
van de Enquête Beroeps-
bevolking van het CBS laten
zien dat werken na de officië-
le pensioenleeftijd nog steeds
nauwelijks voorkomt.

Internetprovider Planet legt
bezoekers van haar site de
vraag voor of er animo is om
na het 65ste levensjaar door te
werken. Tot op heden is de
vraag beantwoord door ruim
duizend bezoekers. Er wordt
duidelijk stelling genomen.
44% zegt:‘Nee, ik moet er niet
aan denken’. ‘Ja, maar hooguit
in deeltijd’ zegt 37%, ‘Ja, ik wil
fulltime doorgaan’: 11% en ‘Ik
wil dan alleen vrijwilligerswerk
doen’: 6%.

Met pensioen en toch doorwerken

En dan de MuseumShop, waar
ondermeer boeken uit de jaren
vijftig en zestig verkrijgbaar zijn.
Het Museum van de twintigste
eeuw in Hoorn is een bezoek
meer dan waard.Het is geopend
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 -
17.00 uur, in het weekend:12.00
- 17.00 uur. Zie ook internet:
www.museumhoorn.nl

De twintigste eeuw brengt veel
nieuws. Elk decennium staat de
samenleving op z’n kop. Na de

industriële revolutie rond 1900 vol-
gen uitvindingen en maatschap-
pelijke vernieuwingen elkaar in
sneltreinvaartop.Nooiteerder ver-
andert er in honderd jaar zoveel.
Juist daarom is de periode 1900
tot heden zo interessant.

Faria Clowns
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Tijdens een mooie zomerse zondag, heeft de Zandvoortse cou-
reur Ard Keff afgelopen weekend zijn 32 (!) sponsors bedankt.
Keff had ze uitgenodigd om een aantal ronden met zijn nieu-
we BMW op Circuit Park Zandvoort mee te rijden en dat lieten
ze niet onbetuigd. Keff had bijna 400 kilometer racen nodig om
al zijn sponsors te kunnen laten meerijden.

De twee sponsordagen die de
DNRT jaarlijks voor de cou-
reurs organiseert, zijn zeer
druk bezocht en daaruit blijkt
ook dat de dagen zeer
gewaardeerd worden. Keff:
“Vroeger heetten die dagen de
schoonmoederdagen.Waarom
laat zich raden. Het is een
geweldig druk bezocht eve-
nement dat door DNRT wordt
georganiseerd. Als je ‘A’ rijder
bent en aan de reguliere com-
petitie deelneemt, wil je ook
wel eens je sponsors bedanken.
Dan zal je wel het circuit af
moeten huren, want er is geen
organisatie die dat voor je doet.”

Ard Keff bedankt zijn sponsors
Keff, afkomstig uit de kart-
wereld, beschikt dit seizoen
over een BMW E30 325i; een
2.5 V6 achterwielaangedre-
ven bolide met maar liefst
170 PK aan boord. De auto is
compleet opgebouwd vol-
gens de FIA regels, die ook de
regels voor andere klassen,
o.a. ook de Formule 1, opstelt.
Dus aan alle veiligheidseisen
wordt voldaan. Dat Keff over
veel PK’s beschikt, bleek al 
tijdens het eerste race-
evenement. Tijdens drie races
werd hij één keer eerste en
twee keer tweede, waardoor
hij fier aan kop gaat in 
de tussenstand voor het
kampioenschap.

Het sponsorconcept van Keff
is simpel: “Ik heb liever veel
sponsors die een klein bedrag
over hebben. Je hebt er dan
veel sneller een paar dan
wanneer ze een groot bedrag
moeten ophoesten. Verder
staan ze allemaal op mijn
wagen, net zoals Jan
Lammers in de Le Mans-
series reed: zwart wit
geblokt. Al voor €250 sta 
je erop in een blokje. Door 
dit concept hebben relaties,
vrienden en familie al 
een plaatsje op mijn BMW
gevonden.”

Schaken

Dit toernooi dat ooit georga-
niseerd werd om de viering
van 50 jaar Zandvoortse
Schaakclub te vieren, is niet
meer van de Nederlandse
schaakkalender weg te denken.
Dit gezellige toernooi zal ook
deze keer weer, voor de 26e
keer in successie, gehouden
worden in de zalen van het
Gemeenschapshuis in Zand-
voort. Evenals afgelopen jaren
verwacht men weer tussen
de 80 en 100 deelnemers, niet
alleen uit de regio maar ook

Het bestuur van de Zandvoortse Schaak Club is volop bezig met
de organisatie van haar jaarlijkse Louis Blok Rapid Bekertoernooi
dat komende Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei gehouden zal
worden.

uit andere windstreken is de
belangstelling altijd erg groot.

De indeling is in groepen van
zes deelnemers, op speel-
sterkte, met een bedenktijd
van 25 minuten per deelne-
mer. Voor de jeugd en in het
bijzonder de huisschakers zul-
len er speciale groepen
gemaakt worden. Totaal mag
een partij dus 50 minuten
duren. Per groep van 6 deel-
nemers zijn er 2 fraaie bekers
te winnen en voor de hoofd-

26e Louis Blok Rapid Bekertoernooi
groep is er bovendien een
schitterende wisselbeker. De
eerste ronde begint om 10.30
uur en na het spelen van de
5e ronde zal rond 16.30 uur de
prijsuitreiking plaats hebben.

Inschrijven is nog mogelijk,
echter uiterlijk tot woensdag
25 mei 17.00 uur, bij Edward
Geerts (023-5717978) of Ruud
Schiltmeijer (023-5717272).
Eveneens bestaat de moge-
lijkheid om via e-mail in te
schrijven:
ruudzandvoort@hetnet.nl.
Bij inschrijving moet de speel-
sterkte opgegeven worden in
verband met de indeling.
Kosten: €7.

Keff rijdt in de DNRT, dat ook
wel de zomeravond competi-
tie genoemd wordt. Deze
competitie is geschikt voor
mensen die met een relatief
klein budget, zowel door de
weeks als in het weekend
kunnen rijden. De gangmaker
achter de DNRT organisatie is
oud-coureur en Huub
Vermeulen. Door het succes
van deze formule is het eve-
nement inmiddels uitgebreid
over 3 dagen met vele ver-
schillende klassen. Het niveau
is behoorlijk hoog en de races
zijn zonder toegangskaarten
te bezoeken, dus vrij entree.

Het ging het eerste mix team van For Finance/TCZ de eerste
drie wedstrijden in de competitie zeer voor de wind. Alle tegen-
standers werden min of meer gemakkelijk verslagen. Afgelopen
zondag was het andere koek. Medekoploper Geldrop Banen
was de gastheer en stuurde coach Hans Schmidt en zijn team
met een ontluisterende 7-1 nederlaag terug naar huis.

De dubbelspelen zorgden niet
voor de Zandvoortse tegen-
stoot. V.d. Hurk/Bink waren
kansloos tegen Salkic/v.d. Ven
(6-1, 6-0). Snijders/v.d. Sande
maakten het hun tegenstan-
ders wel moeilijk maar uitein-
delijk stond er toch een 6-4, 7-
5 nederlaag op het wedstrijd-
formulier. Toen ook nog de
mixed dubbels beide naar
Geldrop gingen was het dui-
delijk dat de Gelderse vereni-
ging op dit moment de mees-
te aanspraak maakt op het
kampioenschap en een plaats
in de eredivisie van volgend
seizoen. Door de winst met 7-
1 van het Meppelse D’Alessi op
het Amsterdamse Amstelpark
2, gaat Geldrop soeverein aan
kop, gevolgd door Meppel met
Zandvoort op de derde plaats.
De laatste twee hebben even-
veel gewonnen wedstrijden (3)
maar Zandvoort heeft 5 tegen-
punten meer.
Zondag 14 mei aanstaande zul-
len de dames en heren van For
Finance/TCZ het ietwat tegen-
vallende metselaars ontvan-
gen. De dames enkel partijen
beginnen om 10.00 uur op de
banen van tennispark De Glee.

Tennisclub Zandvoort
weer terug op aarde

Na de dames single partijen
was de stand nog in even-
wicht. Normaal gesproken zou
Andrea v.d. Hurk voor het
winstpunt moeten zorgen
maar deze keer trok de
Heemsteedse niet aan het
langste eind en moest haar
meerdere erkennen in de
Joegoslavische Mjugic Salkic
(6-3, 6-1). Dubbelspecialiste
Mireille Bink was te sterk voor
Tessy v.d. Ven en zorgde voor
wat later bleek de spreekwoor-
delijke eer, (1-6, 2-6).

Omdat Martijn van Haasteren
niet beschikbaar was, werd
‘good old’ Michel v.d. Sande
opgetrommeld om zijn plaats
in te nemen. V.d. Sande, nor-
maal gesproken spelend in de
veteranen, was absoluut niet
opgewassen tegen Melvyn op
der Heijde en wist slechts één
game naar zich toe te trekken
(6-0, 6-1). Ook Raoul Snijders
had niet bepaald zijn dag.
Tegen de speciaal uit Italië
overgevlogen Massimo Dell
Acqua had hij alleen een weer-
woord in de eerste set (6-4)
maar was in de tweede uitge-
brand (6-0).

Mireille Bink redt de eer voor For Finance/TCZ

Ard Keff in zijn snelle BMW
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Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop
Tegen jouw extra motivatie legt
een meer ervaren tegenstand-
(st)er het loodje. Nog nét deze
week komt een onzekere aanbid-
der zich aan je imago koesteren.
Met enig lef blijkt een heftig kus-
sengevecht nog maar voorspel.

Toon begrip voor een familie-
lid met een schokkend geheim.
Van een nieuwe zoeterd heb je
maar kort plezier, single. Medio
deze week is dé tijd om promo-
tie aan te kaarten. Grijp je kan-
sen en wie weet zijn je zakken
meer gevuld dan ooit.

Heb een hartig woordje met
een vriendin die met list en
bedrog je imago aan het afbre-
ken is. Alle remmen los met
Koninginnedag was misschien
wat te veel van het goede.
Meng je niet in gekijf van 
collega’s.

Leef je agressie uit om je spie-
ren te trainen. Een koppelpo-
ging heeft onverwacht succes.
Een stoute e-mail naar je lover
(thuis!) krijgt onverwacht
spannende gevolgen. Stel je
neutraal mogelijk op bij een
strijd op de werkvloer.

Via een rolmodel krijg je een
gouden idee. Kom niet in de
verleiding vertrouwelijke werk-
info mede te delen. Een glad-
de prater kan met sterke ver-
halen last veroorzaken bij jouw
thuis. Wees voorzichtig! 

Start deze week zonder ballast
uit het verleden.Voor een nieu-
we liefde ben je nog even niet
klaar. Op je werk kun je een
roddel écht beter voor jezelf
houden. Onnodig kwetsen is
nergens goed voor.

Sexy dromen blijken een
droom van inspiratie. Ken je
deze, single? Hij is niet echt je
type, maar oh, wat is hij span-
nend! Je eerlijkheid maakt van
een vage collega een bondge-
noot. Profiteer hiervan!

Rekoefeningen redden je van
stress en stijve knoken. De
vonk voor een snelle smoezer
zal vlot en met een sisser
doven. Probeer een aanmer-
king van een meerdere spor-
tief op te vatten, Weegschaal.

Leef het kind in jezelf schaam-
teloos uit. Oude fouten van je
lief oprakelen is echt niet fijn.
Gooi je charmes in de strijd om
promotie. Zeker weten dat dat
gaat lukken! Leef deze week
extra gezond!

Met wat tact kun je een onge-
wenste lover subtiel dumpen.
Een vrije Kreeft krijgt iets
moois met een platonische
vriend. Wees aan het eind van
deze week niet chagrijnig, ner-
gens voor nodig!

Rust niet vóór je weet wat je
maatje zo dwars zit. Singles
wacht na een zinderende nacht
een laaiende ruzie.Steek je ener-
gie deze week in creativiteit.Dat
zal jou tot rust brengen en mis-
schien ook je geliefde.

Geef maar toe: je zat goed fout
met je vermoedens over de nieu-
we liefde van je vriendin. Breng
thuis met fantasie nieuw leven
in de brouwerij. Delegeren is dé
remedie tegen te hoge werk-
druk. Doe dat dan ook, lieve Vis! 

Deze week twee hele kleine
diertjes van de week:
Macy en Bowie.
Macy is een ieniemienie
Yorkshire terrier teefje van
13 jaar oud, haar vriendje
Bowie is een maltheser reut-
je van 11 jaar oud. Beide hond-
jes zijn in onze opvang terecht
gekomen omdat er niet meer
goed voor ze gezorgd werd.
De hondjes hebben 8 maan-
den alleen in een huis
gewoond zonder uitgelaten
te worden,brokjes stonden er
wel altijd maar erg gezellig
was het natuurlijk niet voor
de 2 kleine vrienden. Omdat
ze zolang alleen gezeten heb-
ben, zijn ze een beetje verge-
ten dat plassen en poepen
buiten moet,maar nu ze weer
regelmatig worden uitgela-
ten gaat dit al een stuk beter.

Ondanks hun leeftijd zijn ze
beide nog best kwiek. Macy
kan zelfs nog behoorlijke
sprintjes trekken en omdat ze
zo klein is piept ze hier onder
alle hekken door om vervol-
gens achter op het open ter-
rein rond te rennen. Bowie
maakt zich niet zo druk en is
al zeer tevreden met zijn dage-
lijkse ommetjes. Beide hond-
jes kunnen het prima vinden
met andere honden en ook
katten zijn geen enkel pro-
bleem.Ze zijn gek op aandacht
en hebben door hun huisves-
ting van afgelopen jaar ook
aardig wat schade in te halen.
Dus heeft u een goed omhein-
de tuin (hoeft maar een heel
laag hekje te zijn) en 2 kleine
plekjes op de bank over, komt
u dan gauw eens kijken naar
deze 2 lieve oudjes!

Dier van de week

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Benodigdheden:
50 gr. garnalen,
1/2 eiwit,
1/2 etl paneermeel,
peper,
zout,

1 thl olijfolie,
2 tilapiafilets,
viskruiden (indien deze
met zout zijn: geen
extra zout toevoegen).

Bereiding:
Warm de oven voor op 200° C.
Pureer de garnalen met het
eiwit, het paneermeel, peper,
zout en de olijfolie in de 
keukenmachine tot een massa.

Bestrooi de vis met
viskruiden en leg de
filets naast elkaar in

Tilapia met een garnalenkorstje
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

4 6 3 2
9 5 7 4

2 4 5
5 3 7

7 2 8
4 5 6

4 5 8
6 3 9 4

5 4 8 7

Oplossing sudoku week 8

9 4 6 5 2 7 3 8 1
1 7 8 3 9 6 5 4 2
5 3 2 8 1 4 7 9 6
2 9 7 6 3 5 8 1 4
8 6 3 2 4 1 9 5 7
4 5 1 9 7 8 6 2 3
7 2 5 4 8 3 1 6 9
6 1 4 7 5 9 2 3 8
3 8 9 1 6 2 4 7 5

een platte ovenvaste schaal.
Dek de vis af met de garnalen-
puree. Laat de vis in de 
voorverwarmde oven in 10-12
minuten gaar worden.
Serveren met aardap-
pelpuree en tomaten-
uisalade.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur) 
openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl 

Voortdurend 
zoeken wij nieuwe 

bezorgers!
Meld je nu aan! 

Bel 0251-67 44 33 
of mail naar 

info@zandvoortse
courant.nl

Hele straten zitten op
jou te wachten…

… als je bezorger bent
van de 

Zandvoortse Courant
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 mei
en de verdere in week 18 door het college genomen
besluiten zijn 2 mei vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op dinsdag 
16 mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Tiende serie wijzigingen van de Model-bouwveror-

dening 1992 
- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. U hoeft zich
hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Commissie Planning & Control 
De Commissie Planning & Control vergadert op woens-
dag 17 mei vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Vaste agendapunten (Alleen indien aan de orde 

of vooraf verzocht): Accountant, Rekenkamer,
Politiezaken, Informatie college/burgemeester.

- Sociaal jaarverslag 2005
- Gemeenschappelijke regeling leerplicht/RMC

(Regionale Meld- en Coördinatiecentra) 
- Liquidatie Regionaal Indicatieorgaan 
- Vaststellen en intrekken diverse verordeningen 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. U hoeft zich
hiervoor niet van tevoren aan te melden.

Standplaatslocatie Boulevard Paulus Loot nabij
Seinpostweg
Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat
zij onder intrekking van de standplaatsvergunning
onder voorwaarden (ongedateerd) met vermelding
van kenmerk MB/MO nr. 99/3318, verleend aan de heer
J. Jacobs, Boulevard 19c, 1931 CM  EGMOND AAN ZEE,
vergunning hebben verleend (verzonden 1 mei 2006)
aan de heer D.R. Sussenbach, wonende op de
Jaameentstraat 81, te Almere-haven voor het innemen
van een standplaats met een snackwagen in de uitoe-
fening van de handel in friet, snacks, belegde broodjes
en frisdranken op de locatie Boulevard Paulus Loot
nabij de Seinpostweg, alhier, onder voorschriften en
beperkingen. De vergunning is verleend tot en met
31 december 2008.

Werk aan de overweg Vondellaan - Haltestraat
VolkerRail Services werkt in de nacht van zondag 
15 mei op 16 mei aan de overweg Vondellaan -
Haltestraat. Het bedrijf voert de werkzaamheden 
‘s nachts uit tussen tussen 0.00 uur en 6.00 uur.
Dan is ook de overweg gesloten voor het verkeer.
Met borden wordt het verkeer omgeleid.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk slopen woning,

ingekomen 28 april 2006, 2006-078S.
- Kerkplein 8, plaatsen nieuw afvoerkanaal, ingeko-

men 01 mei 2006, 2006-079Lv.
- Wilhelminaweg 60, veranderen woning, ingekomen

01 mei 2006, 2006-080Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Kamerlingh Onnesstraat 6, 13 populieren en 9 abelen

en 1 esdoorn, verleend 11 mei 2006.
- Voltastraat 18, 2 dennenbomen, verleend 11 mei

2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Kerkdwarspad 3, verbouwen woning, verzonden 

3 mei 2006, 2006-030Rv.

- Boulevard Barnaart 59, bouwen brug naar restau-
rant, verzonden 4 mei 2006, 2005-157Rv.

Genoemde verleende vergunningen liggen bij 
de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens
openingstijden. Belanghebbenden kunnen geduren-
de 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 publi-
catiedatum. U richt uw bezwaarschrift met vermel-
ding 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 werking van 
het besluit waartegen het is gericht. In geval van 
spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Auto op marktplein: €50 boete!
Elke woensdag wordt op de
Prinsesseweg de weekmarkt
gehouden. Borden geven, in
meerdere talen, duidelijk aan dat
er dan vanaf ‘s ochtends 06.00
uur niet geparkeerd mag worden.
Toch komt het elke week voor dat
er ‘s ochtends vroeg nog één of
meerdere auto’s langs de
Prinsesseweg staan. De gemeen-

te verplaatst deze voertuigen
altijd,zodat de marktlieden ruim-
te hebben om hun kramen kwijt
kunnen. Tot nu toe kregen de
auto-eigenaren hiervoor geen
boete, maar dit is per 1 mei veran-
derd.Vanaf deze datum treedt de
gemeente verbaliserend op. De
eigenaar krijgt een boete van
€50. u bent gewaarschuwd! 

Gemeenteraadsvergadering ook 
via Internet te beluisteren

Sinds kort is via de gemeente-
lijke website de opnames te
beluisteren die gemaakt zijn
van de gemeenteraadsverga-
deringen. Al sinds jaar en dag
worden die opgenomen om
later, bij meningsverschillen,
terug te kunnen luisteren of
om de notulisten hun werk

beter te kunnen laten verrich-
ten.

Tegenwoordig gaat dat digi-
taal waardoor de opnames
ook voor het Internet geschikt
zijn geworden. Sinds vorige
week kan nu een ieder, die de
vergadering gemist heeft,

deze via de gemeentelijke
website beluisteren. Het gaat
overigens niet alleen over de
gemeenteraadsvergaderingen.

Ook de commissievergaderin-
gen zullen kort na de vergade-
ring via de website te beluis-
teren zijn.
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FusbalHandbal

Met tien doelpunten leidde Debbie Tibboel de handbalsters van
ZSC afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Westsite 2
naar een klinkende 18-7 overwinning.

Daarbij kon vooral Debbie
Tibboel optimaal profiteren
van de ruimte die ontstond
door het snelle afspelen van
haar medespeelsters, van wie
de invalster Christel Gaasbeek
en Wendy Vastenhouw zich
zonder moeite aanpasten.
Het was Debbie Tibboel die
binnen vijf minuten voor 2-0

Debbie Tibboel schiet ZSC naar winst
kon zorgen. Nog voor de rust
werd de score opgevoerd.West-
site kon alleen scoren uit een
door het goed leidende arbi-
trale trio gegeven strafworp.
Maar toen was de voorsprong
al opgelopen tot 5-0. De 8-1
ruststand was een duidelijk
aftekening van de tactische
verhoudingen in het veld.

Ook na de pauze liet ZSC de
tegenstandsters komen en
bleef de ruimte voor breaks
vol op aanwezig. Toch wist
Westsite vlak na rust iets
terug te doen waardoor het
8-2 werd. Daarna ging de ZSC-
doelpuntenmachine gewoon
door via 12-3 en 15-5 werd uit-
eindelijk een riante 18-7 over-
winning behaald, waarvan
Tibboel een voor dit seizoen
recordaandeel had. Naast
haar tien treffers werd de 
productie aangevuld door
Suzanne Zwemmer en
Romena Daniëls met ieder
drie doelpunten. Christel
Gaasbeek en Asia el Bakkali
scoorden beiden één keer.

Softbal

Het begin was voor ZSC dat in
de 1e inning door runs van
Chantal Pauw en Wilma van
Riemsdijk een 2-1 voorsprong
nam. EDO wist ondanks het
goede werpen van Inge Paap
in de 3e en 4e inning twee
runs te scoren, waardoor de
Haarlemse dames een 2-5
voorsprong namen.
In de 5e inning zag ZSC, door
goed slagwerk en runs van
Marcella Balk en Ank Koning,
terug te komen tot 4-6. Een
stand die nog alle mogelijkhe-
den bood op een positief
resultaat. Ook al omdat Wilma
van Riemsdijk, die het werpen
van Inge Paap in de 6e inning

Het damessoftbalteam van ZSC heeft ook de derde competitie-
wedstrijd niet in een overwinning kunnen omzetten. Nadat
vorige week de partij tegen TYBB door een slechte laatste inning
met 16-5 verloren ging, werd dinsdagavond op het Kennemer
Sportpark tegen EDO na een goede wedstrijd een nipte 5-6
nederlaag geleden.

overnam, in het verdere ver-
loop van de wedstrijd samen
met een goed functionerde
verdediging geen run meer
toestond.

Nipte nederlaag ZSC-softbalsters
In de 7e en laatste inning was
ZSC dicht bij een puntenver-
deling. Nadat eerste Ank
Koning op de thuisplaat sneu-
velde, wist Maritza Jansen na
honkslagen van Wendy Bluijs
en Inge Paap de achterstand
te verkleinen tot 5-6. De ster-
ke EDO-werpsters had daarna
de zaak onder controle en
hield ZSC daarmee van een
verdiende puntendeling af.

Het met invalsters spelende
ZSC nam vanaf het begin af
aan het heft in handen. De
verdediging - met invalster/
keepster Naomi den Breejen
aan het hoofd - sloot zo goed,
dat Westsite zich er keer op
keer op stuk liep. Wat de ZSC-
aanval ruimte gaf een aantal
snelle breaks uit te voeren.

Afgelopen maandag is het 36e SV Zandvoort futsaltoernooi in
de Korver Sporthal van start gegaan. De komende 6 weken zul-
len 32 teams (!) uitmaken wie de grote winnaar wordt van 2006.

niets heel van hun tegenstan-
ders, 13-2. Ook Sack Time was 
oppermachtig tegen HMS
Verhuur, 9-1.

Iedere avond vanaf 19.00 uur
zullen vijf wedstrijden, in diver-
se klassen, gespeeld worden.
De tweede ronde gaat op 
23 mei van start en de finales
zullen op zaterdag 17 juni
gespeeld worden. Op woens-
dag 24 mei, donderdag 25 mei
(Hemelvaartsdag) en vrijdag
26 mei zijn er geen wedstrij-
den. Entree: €1.

36e SV Zandvoort
futsaltoernooi van start

In eerste instantie zijn alle
teams in één grote pot
gegooid en zijn er door loting
8 poules gemaakt. Na een
halve competitie, ze spelen
poulesgewijs allemaal één keer
tegen elkaar, worden de beste
teams en de wat mindere
gescheiden van elkaar. Uit-
eindelijk zal op de finaledag de
winnaars in vier verschillende
poules bekend worden.

Op de eerste dag, waarop drie
verschillende poules speelden,
lieten de heren van TFA
(HFC’ers) duidelijk
zien dat zij dit jaar
weer in aanmer-
king willen komen
om in de hoogste
divisie de prijs mee
naar huis te nemen
en dat de 
verloren finale van
vorig jaar (tegen
Schoffies) een ver-
gissing was. In een
vrij eentonige wed-
strijd kon het team
van Aurora tot de
tweede helft nog
bijblijven maar na
twee keer twintig
minuten liet TFA

23
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Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Eetcafé ‘t Eindpunt
Etos
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Havenaar, Bouwbedrijf

IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A.
Kippetrap
La Fontanella
Monuta
Netexpo Internet
P. van Kleeff
Sv Zandvoort
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina:
0, Ganpati
9, Club Maritime
11, Boom
18, Thalassa
20, Strandpaviljoen Jeroen
23, Club Nautique

De 
adverteerders 

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen 
wij u op de hoogte houden van 

alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)

Gevecht om de bal

Pitcher Inge Paap

Debby Tibboel wordt gestopt
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande sfeervolle 30-er jaren woning
met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

•  De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd
met behoud van het charmante karakter

•  Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur, 
3 slaapkamers en een riante moderne badkamer

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 86 m2

Vraagprijs: € 293.000,-

 HALTESTRAAT 33 ZANDVOORT
•  Winkelruimte met opslagruimte en souterrain,

deze word verkocht in verhuurde staat
•  Royale 2-kamerbovenwoning met eigen entree
•  Royale woonkamer van ca. 32 m2

•  Moderne keuken, moderne badkamer
•  Balkon aan de voorzijde
•  Bovenwoning word vrij van huur opgeleverd

 WILHELMINAWEG 16  ZANDVOORT

•  In het groene hart gelegen, zeer charmante en stijlvol 
gerenoveerde half vrijstaande woning

•  Fraai aangelegde voor- en achtertuin en oprit
•  De woning beschikt over authentieke details
•  L-vormige living, separate eetkamer, moderne keuken

en 5 slaapkamers. 
•  Woonopp. ca. 180 m2, perceelopp. 479 m2

Vraagprijs: € 749.000,-koopprijs: € 395.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT

•  Modern, luxe afgewerkt 4-kamer appartement 
op 1e etage gelegen met zonnig balkon

•  Het appartement beschikt over een lift, berging 
en een garage die binnendoor bereikbaar is

•  Een appartement om zo te betrekken!
•  Kunststofkozijnen met dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 98 m2

 KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

•  Royaal 4-kamer appartement op de 1e woonlaag
gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee 

•  Zeegerichte woonkamer, moderne keuken,
3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen 4-kamer appartement 
(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

•  Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon
•  Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
•  Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

€   30.000,- garage
Vraagprijs: € 269.000,- appartement

€   27.500,- garage
Vraagprijs: € 245.000,- appartement

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

CVL_Adv_ZC0619.indd   1 09-05-2006   12:05:40



onder de Wmo
worden gebracht.
Alhoewel de
besluitvorming
over de Wmo nog
niet definitief is
afgerond, moet de
gemeente zich nu al gaan
voorbereiden om op tijd klaar
te zijn voor de uitvoering van
deze wet. De Kadernota Wmo
beschrijft de kaders waarbin-
nen de gemeente Zandvoort
het beleid voor Wmo zal gaan
formuleren. Hiermee geeft de

De Mannetjes

‘Ze razen met 60 km/u 
de parkeergarage van 

de DEKA-markt in’

30 km/u in
Oranjestraat?

1

raad gestalte aan zijn kader-
stellende taak.

Aan het begin van het debat
gaven insprekers aan dat
zij niet bepaald gelukkig 
zijn met het opgaan van de
Seniorenraad in de nieuw te

Het kabinet heeft het voorne-
men om op 1 januari 2007 de
Wmo in te voeren. Deze grote
wet zal diverse wetten of
onderdelen daarvan moeten
gaan vervangen. In de Wmo
worden de Wet voorzieningen
gehandicapten (Wvg), de
Welzijnswet, een deel uit de
Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en een
deel uit de Wet collectieve pre-
ventie volksgezondheid opge-
nomen. Vooralsnog gaat het
om een klein deel uit de AWBZ,
namelijk de huishoudelijke ver-
zorging. Ook voor de Wet col-
lectieve preventie volksgezond-
heid gaat het om een klein
onderdeel: het aandachtsge-
bied openbare geestelijke
gezondheidszorg. Daarnaast
gaat het om een aantal subsi-
dieregelingen van de AWBZ die

Zandvoort Optiek

Dichter bij Zee Marco Termes zal ook dit jaar weer 
veelvuldig zijn gedichten voordragen. Foto: OvM Fotografie

Let op! 
Het gemeentehuis is gesloten op:
- dinsdag 23 mei vanaf 12.30 uur 
- donderdag 25 mei 
- vrijdag 26 mei 

• Heel fijn Volkoren € 1,50
• Jumbo saucijzen broodje  

€ 1,00
• Harde wener met appel 

en gele room € 1,50

Geldig t/m zondag 21 mei

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 
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Actueel
P3 Strandbebouwing

Cultuur
P7 Week van de Zee

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Cultuur
P19 Evenement Ruis

Sport
P21 Hockey

Vanaf komende zaterdag zal Zandvoort negen dagen in het
teken staan van datgene dat het groot heeft gemaakt: de zee.
Allerlei activiteiten worden op, langs en over de plas die voor
de deur ligt, georganiseerd. Het initiatief dat vorig jaar door
Ben Zonneveld en namens de gemeente Simone Bezuijen werd
gedragen, heeft dit jaar een voortzetting gekregen.

Week van de Zee: voor ieder wat wils

Het ging om twee 17-jarige en
een 16-jarige Amsterdammers.
Uit het onderzoek van de poli-
tie bleek dat ze geen achterlig-
gende gedachten hadden toen

zij hun daad verrichten, anders
dan vandalisme.

Van enige betrokkenheid bij de
vernielingen in Amsterdam

De eerste vergadering van de commissie
Raadszaken 'nieuwe stijl', afgelopen dinsdag, is
voor wethouder Gert Toonen goed verlopen. De
door hem ingediende kadernota Wmo (wet
maatschappelijke ondersteuning) wordt, zoals
het er nu uit ziet, bij de komende gemeente-
raadsvergadering een hamerstuk. Alom waren
er lovende woorden voor deze nota, waarmee
het college nu aan de slag gaat.

Citroën Saxo 1.1i SX 3drs.
b.j. 1998, 138.000km, €3900 

nu €3400
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

West is niets gebleken. Daar
werden alle kransen die 
bij een monument waren
gelegd ter herinnering aan de
gevallenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog, vertrapt. Het
drietal heeft spijt betuigd 
en zal worden doorgestuurd
naar bureau Halt voor een
alternatieve straf. De kransen
zijn teruggelegd bij het
monument.

Eerste stap in grote klus van wethouder Toonen

Gert Toonen, wethouder

Vervolg zie pag. 3

vormen Wmo-raad. Voorzitter
Piet Keur van de Seniorenraad
is bang dat zijn raad onder zal
sneeuwen. Ton Timmermans,
lid van de Seniorenraad steun-
de hem, maar wethouder
Toonen was daar verbaasd
over. Hij pareerde hun stelling
en was ervan overtuigd dat dit
niet zal gebeuren.

Het grootste gespreksonder-
werp was de uitbesteding van
de thuiszorg. Deze zal regio-
naal worden uitbesteed maar
toegesneden worden naar de
Zandvoortse behoefte. Ook de
zogenaamde prestatievelden,
een negental kaders waarbin-
nen beleid moet worden
gemaakt, was onderwerp van
discussie.Voornamelijk de jong-
ste raadsleden, Jerry Kramer
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23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

Mei Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
20.10
21.09
22.30
23.39

-
-
-
-

Burgerlijke stand

Familieberichten

Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

6 mei 2006 - 11 mei 2006
Geboren:
Milan Noah, zoon van: Van den Broek, Christoffel
Arnoldus Alphonsus Maria en Stepien, Jolanta
Renata
Robin, dochter van: Wassink, Eduard Etienne
Marinus en Bullee, Annette
Gehuwd:
Borghart, Coenraad en Kuiper, Cynthia
Everts, Coenraad Gerardus Hermanus en Weber, Karen
Overleden:
Grunuveld, geb. Kluen,Wilhelmina Louisa, oud 88 jaar
Sluijter, Johannes Lambertus, oud 76 jaar
Hoogendijk, geb Paap, Emma, oud 75 jaar

-
-
-
-
-

00.43
01.50
02.39

15.49
16.29
17.38
19.04
20.49
21.59
22.19
23.04

07.40
08.30
09.39
1 1 . 1 0
12.20
1 3 . 1 9
1 4 . 1 5
1 5 . 1 0

03.24
04.10
04.59
06.10
07.30
08.40
09.29
10.40

18
19
20
21
22
23
24
25

Diep bedroefd, maar met een gevoel 
van grote dankbaarheid dat wij zo lang van

haar hebben mogen genieten, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze 

onvergetelijke mamsie, oma en omama

Betty Radeck
* 8 februari 1915 † 15 mei 2006

Freddy Gordin- Piller & Arne Gordin
Carry de Wolf- Piller & Eduard de Wolf
Hans Piller & Wilma Visser
Kleinkinderen &
Achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
C.H. de Wolf
Kathleen Ferrierlaan 26
1183 CB Amstelveen

Onze moeder is overgebracht naar het 
uitvaartcentrum aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort,

alwaar geen bezoek.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden 
vrijdag 19 mei om 10.00 uur in de aula van de 

Algemene begraafplaats, Tollensstraat 67 
te Zandvoort.

Aansluitend begeleiden wij haar naar 
haar laatste rustplaats.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Zij hield van alle kleuren rozen, 
behalve van witte.

Bedroefd en dankbaar voor alle goede zorgen 
die wij van haar mochten ontvangen, 

geven wij kennis van het plotseling overlijden 
van mijn allerliefste schoonmoeder

Betty Radeck
Rust zacht lieverd

Frits Flinkevleugel
Liesje Kool

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog geheel onverwacht van ons
is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Marga Verheijden
weduwe van

Tony Huppelschoten

Geboren te Kessel-Lo op 8 april 1920
Overleden te Zandvoort op 14 mei 2006 

Zandvoort: Harry en Mieke Huppelschoten - Thape
Robin

Correspondentieadres:
Harry Huppelschoten
Thorbeckestraat 18
2042 GH Zandvoort

Voor aanvang van de afscheidsdienst op 
vrijdag 19 mei, is er van 14.15 tot 14.50 uur gelegen-

heid om Marga een laatste groet te brengen achter 
in de kerk, waar ook het condoleance register ligt.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden om 15.00 uur in
de parochiekerk St.-Monulphus en Gondulphus 
van Kaulille/België, waarna de bijzetting in het 

familiegraf op de begraafplaats aldaar volgt.

U wordt vriendelijk uitgenodigd na de dienst de fami-
lie te volgen naar de koffietafel in de parochiezaal

achter de kerk.

ZONDAG 21 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. Myburgh uit Beverwijk  
Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-
bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april
en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,
Camplaan Heemstede
10.00 uur ds. H. de Leegte uit Amsterdam
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor H. Kaandorp
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

DONDERDAG 25 MEI (HEMELVAARTSDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Geen dienst! 
Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met ver-
bouwingswerkzaamheden zijn de diensten in april
en mei verplaatst naar Heemstede Oude Kerk,
Ramplaan Overeen
10.00 uur . T.G. de Leegte uit Bloemendaal
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
Geen dienst! 
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.00 uur D. Duijves en C. van Polvliet
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Soms zit het mee,
soms tegen

Chagrijnig word ik er van.
Van dat ingepakte been 
na een pittige spatader
operatie. Het doet zeer.
En het schrijnt. Douchen
kan ik me ook al niet. Tot
overmaat van ramp is het
buiten ruim twintig graden.
Ik zit onder de parasol. Zon
op het dik ingepakte been
is iets wat ik kan missen 
als kiespijn. Moeizaam doe
ik het huishouden. Lopen
moet je. En blijven bewe-
gen. Advies van de aardige,
vrouwelijke arts. Waarom
laat ik trouwens alles uit
mijn handen vallen… Na-
tuurlijk. Dat is normaal.
Maar niet nú. Bukken met
een ingetaped been is las-
tig. Laat staan je schoenen
vast maken.
Sippig strompel ik naar de
Grootgrutter. Niet te veel in
het karretje. Gelukkig heeft
manlief de zware bood-
schappen al gedaan. Op-
eens valt het me op. Ik zie
veel mensen lopen. Opeens.
Met rollators. Stokken en
krukken. In karretjes.Mensen
uit Nieuw Unicum. Rustig
manoeuvreren ze door de
winkel met hun invalidekar.
En ik schaam me dood.Wat
loop ik nou te zeuren? Voor
mij duurt dit ongemak
hooguit een week. Mis-
schien twéé. Zij zitten er
hun hele leven aan vast…
Thuis laat ik mijn euro-
munten boek uit mijn 
handen vallen. Natuurlijk.
Dat kan er ook nog wel 
bij. Onhandig raap ik de
muntjes op. Ze liggen door
de hele kamer verspreid.
Voor het raam zittend druk
ik ze weer in de plastic
hoesjes. Buiten wandelt
een groep minder valide
jongeren. Ze zien mij zitten
en zwaaien vrolijk naar me.
Mopperen? Ik zou niet meer
durven.

Lienke Brugman

Provincie: mogelijkheden paviljoens verruimen!

Het voorstel zal nu voor advies
worden voorgelegd aan de
kustgemeenten, de Provinciale
Planologische Commissie en
het Provinciaal Overlegorgaan
Kust. Gemeenten krijgen de
ruimte om in deze zones,
onder bepaalde voorwaarden,
enkele jaarrondpaviljoens en
enige nieuwe seizoensgebon-
den bebouwing toe te staan,
bijvoorbeeld ter hoogte van De
Koog op Texel, Callantsoog,
Bergen aan Zee, Egmond aan
Zee,Wijk aan Zee, IJmuiden en

Zandvoort. Dit beleid is van
toepassing op circa 12 km
strand. Bij de gestelde voor-
waarden moet men denken
aan verplaatsbare en demonta-
bele gebouwen, geen recht op
bescherming of strandsup-
plentie en geen aantasting van
milieubeschermingszones.

Zandvoort
“Voor Zandvoort is er weinig
nieuws. Wij hebben een goed
bezet strand en uitbreiding op

wat voor
manier ook is
niet gewenst.
Zandvoort
streeft vooral
naar kwali-
teitsverbete-
ring. Het nu
bestaande
jaarrondpavil-
joen Take Five
is daar een
voorbeeld

van”, zegt Ton van Heemst,
woordvoerder van de gemeen-
te Zandvoort. Volgens van
Heemst geeft het besluit van
de provincie bestaande strand-
exploitanten, die hun bedrijf
iets groter hebben gebouwd
dan was vastgelegd in het
huurcontact, niet de mogelijk-
heid dit ook volgend seizoen te
doen. De raad besloot de uit-
breidingen die buiten het
bestemmingsplan vallen in
2006 nog te gedogen, maar in

2007 zal er gehandhaafd wor-
den aan de hand van het nieu-
we bestemmingsplan.
De opmerkingen van Van
Heemst worden onderstreept
door de provincie, die stellen:
“Bij een positief advies 
van de kustgemeenten, het
Provinciaal Overlegorgaan Kust
en de Provinciale Planologische
Commissie, zullen Gedepu-
teerde Staten definitief beslui-
ten of de streekplannen wor-
den aangepast aan de nieuwe
zonering. Naar verwachting is
de streekplanherziening klaar
in het voorjaar van 2007. De
kustgemeenten kunnen dan
vervolgens dit nieuwe beleid
vertalen in hun bestemmings-
plannen. Zo nemen de
gemeenten bijvoorbeeld zelf
een besluit over het daadwer-
kelijk verruimen van de moge-
lijkheden op hun stranden,
exacte locaties en aantallen
paviljoens of strandhuisjes.”

De provincie Noord-Holland
wil langs delen van de kust de
mogelijkheden voor tijdelijke
bebouwing op het strand ver-
ruimen. Gedeputeerde Staten
zijn op 9 mei akkoord gegaan
met een voorstel voor een
locatiebeleid voor jaarrondpa-
viljoens, nieuwe seizoenspa-
viljoens, strandhuisjes en ver-
kleedhokjes.

CDA wil plan strandpolitie

De strandpachters willen dit
doen door het inhuren van een
particulier beveiligingsbedrijf.
Een reden van deze actie is dat
men het veiligheidsgevoel
onder de badgasten wil vergro-
ten en de mate van overlast wil
terugdraaien, zowel op de bou-
levard als op het strand.

men. Daarbij gaan we er van-
uit, dat er in het centrum ook
gecontroleerd moet worden”.
Het CDA Zandvoort vindt dat
er meer politie zal moeten
worden ingezet en vindt dat
de politie zichtbaar aanwezig
moet zijn om in de openbare
ruimten de veiligheid
beter te kunnen handha-
ven.“Alleen rondrijden in
een dienstauto draagt
niet bij aan het veilig-
heidsgevoel. Op zeer
drukke dagen dienen er
voldoende politiemensen
in Zandvoort te zijn, zodat

er zowel in het dorp, op de
boulevard en op het strand
gesurveilleerd kan worden. En
dat de strandpachters en de
(bad)gasten weer kunnen ver-
trouwen op de aanwezigheid
van politie op het strand en
boulevard”, aldus Gijs de Roode.

Volgens de strandpachters is
er te weinig politie in dit
gebied aanwezig, die in staat
is toezicht te houden. De
Roode: “Er van uitgaande dat
de politie maar op één plek
tegelijk kan zijn, is er te weinig
toezicht op dit gebied waar
toch vele mensen samenko-

(VVD) en Gijs de Roode (CDA),
moesten door de wethouder
worden overtuigd dat de prio-
riteiten die gesteld zullen gaan
worden, evenredig zullen zijn
aan de  nu al binnen Zandvoort
geldende beleidsvlakken. Met
andere woorden: indien er al
beleid op niveau is, zal een
ander prestatieveld een hoge-
re prioriteit krijgen. Aan het
einde van de discussie zegde hij
de twee 'youngsters' toe dat er
binnen de Wmo-raad plaats zal
zijn voor een jongere,zodat van-
uit die hoek ook een vinger aan
de pols zal worden gehouden.

Het college heeft naar de
invoering van de Wmo, waar-
schijnlijk per 1 januari 2007 dus,

een tijdspad aangegeven waar-
in de diverse onderdelen aan
de commissie, en dus aan de
raad, zullen worden voorge-
legd. Ondertussen zal de
gemeente naar de inwoners
toe een uitgebreide informa-
tiecampagne gaan voeren.
Uiteindelijk zal, waarschijnlijk
na een overgangsjaar, eind
2007 het uiteindelijke raadsbe-
sluit kunnen worden genomen.

De kadernota Wmo is via de
website van de gemeente te
downloaden.
Zie Bestuur >
Raadscommissies >
Vergaderstukken >
Commissie Raadszaken >
kadernota WMO.doc.

CDA-raadslid Gijs de Roode heeft het College van B & W schrif-
telijk verzocht om nog voor deze zomer een plan voor de strand-
politie te presenteren. De Roode meldt het college dat een aan-
tal strandpachters de koppen bij elkaar hebben gestoken om
de onveiligheid op de boulevard en het strand te verminderen.

Vervolg van pag. 1

De politie heeft een speciaal strandteam dat
gedurende het seizoen 24 uur actief is.
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Postzegelclub, Surprise-veiling. Aanvang
19.00 uur, Locatie: PlusPunt Noord

Ruis, cultureel evenement van Pluspunt.
Gasthuisplein, 14.00 - 22.00 uur 

Streetdance/Hip-hop demonstratie
op Gasthuisplein, door dansers van 
Studio 118. Tijd: 15.30-16.00 uur.
Iedereen kan meedoen!

Week van de Zee: Gezellig cultureel 
evenement in centrum van Zandvoort:
live muziek, cabaret, kinderdisco, swin-
gende workshops en kraampjes

Cycle Vision, Circuit Park Zandvoort

Kerkplein concert
Concert “de mooiste filmmelodieën”.
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop collecte voor
de restauratie van het unieke Knipscheer
kerkorgel). Lisette Emmink - sopraan,
Esther in ‘t Groen - viool,
JosjeGoudswaard - 

DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort

26e Louis Blok Rapid Beker toernooi
(schaken). Aanmelden uiterlijk 24 mei
17.00 op tel. 5717978 of 5717272 of email 
ruudzandvoort@hetnet.nl. Aanvang 
1e ronde 10.30 uur, Gemeenschapshuis

Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum

Historische Zandvoort Trophy,
Circuit Park Zandvoort.

Pinksterraces, Circuit Park Zandvoort.
Aan de start komen de bekende 
raceklassen, waarin gestreden zal 
worden voor de diverse nationale 
kampioenschappen.
Tevens is de BRL V6 en Light present.

Wandelvierdaagse 
in aantocht

Van dinsdag 30 mei tot
en met vrijdag 2 juni
vindt de achtste editie
van de Wandel4daagse
in Zandvoort plaats. Deze
vierdaagse wordt geor-
ganiseerd door de Stich-
ting Zandvoortse 4daag-
se. Vier avonden lang
zullen de deelnemers in
en rond Zandvoort hun
routes wandelen.

Er zijn routes van 5 en
van 10 kilometer. De kaar-
ten kosten €3,50 in de
voorverkoop. Bij de start
betaalt men 1 euro extra.
De voorverkoop is heden
gestart. De kaarten 
zijn te koop bij Bruna 
op de Grote Krocht,
Ton Goossens in Nieuw
Noord, Ankie Miezenbeek
(Haarlemmerstraat 12)
en bij Martine Joustra
(Witte Veld 11).

Op de eerste drie avon-
den zal er gestart wor-

den vanaf de Hockeyclub,
Duintjesveld. Op vrijdag
2 juni wordt er gestart
vanaf het Kerkplein. Er zal
dan ook een drumband
zijn om er een feestelijk
geheel van te maken.
Er kan worden gestart
vanaf 18.30 uur. De orga-
nisatie hoopt op veel
deelnemers. Komt dus
allen en wandel mee!

Voor de sportieve deelne-
mers is er de mogelijk-
heid om deel te nemen
aan de triatlon. U doet
dan mee aan alle drie de
4daagse (Wandel-, fiets-
en zwemvierdaagse) die
in Zandvoort worden
georganiseerd. U krijgt
dan korting op de prijs én
een extra aandenken.

Inlichtingen zijn te krij-
gen bij Martine Joustra:
5730297 of kijk op de
website www.zandvoort-
se4daagse.nl

Bibliotheken gesloten
Bibliotheek Duinrand
gaat in het weekend van
20 en 21 mei aanstaande
over op een nieuw cata-
logus- en uitleensysteem.
In verband hiermee 
zijn de bibliotheken in
Bloemendaal, Hillegom
en Zandvoort op zater-
dag 20 mei de hele dag
gesloten. Op maandag 22
mei zijn de bibliotheken
weer gewoon geopend.

Het voordeel van het
nieuwe bibliotheeksys-

teem is dat de collectie
van alle bibliotheken in
de Duinrand in elke bibli-
otheek beschikbaar en
raadpleegbaar is. De cata-
logus is gebruiksvriende-
lijk. In de loop van 2006
zullen de bibliotheken
cursussen aanbieden voor
met name ouderen, om
goed wegwijs te worden
in deze nieuwe catalogus.
De catalogus is ook via
internet te benaderen,
www.bibliotheekduin-
rand.nl.

Bakkerij Bertram&Brood is, 
wegens toenemende drukte, 

met spoed op zoek naar 
gemotiveerde en 

enthousiaste 
medewerkers

voor de Zaterdag en Zondag. 
Wil jij in het week-end werken 

bel dan 06-12870013.

Bertram&Brood, 
de hele dag door warm vers brood!!!.

Raadhuisplein 14 - Zandvoort 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Krant niet ontvangen?
Bel vrijdagmiddag tussen 14.00 - 18.00 uur 

571 61 05 of 06 121 361 31

dan wordt deze alsnog binnen 
24 uur nabezorgd!

Voor de 
Kennemer Golf & 
Country Club te Zandvoort,
zoeken wij:

• een parttime 
medewerkster 
huishoudelijke dienst

• medewerkers voor
de bediening,
zowel full- als parttime
(M/V)

Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u
richten aan:
Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
of: kennemer@hetbosch.com

MEI
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Politiek Interview met raadslid OPZ

In zijn woning aan De
Favaugeplein genieten wij 
van een prachtig uitzicht over 
de zee, het strand en de 
boulevard. Laatstgenoemde 
is voor de 62 jarige Bruno
Bouberg Wilson een groot
issue. “Natuurlijk speelt er 
veel meer in Zandvoort, maar 
aangezien ik op de midden-
boulevard woon is deze 
middenboulevard kwestie een
hot item.

Het is niet helemaal toeval dat
de in Amsterdam geboren
Bruno Bouberg Wilson in de
politiek terecht is gekomen. Als
voorzitter van de Vereniging
van Eigenaren en de raad van
overleg van zijn flat heeft hij
zich de afgelopen raadsperio-
de actief beziggehouden met
het schrijven van brieven, het
bijwonen van vergaderingen
en zich ook steeds uitgelaten
over wat er wel en niet goed
aan het toenmalige beleid
was. “Je leert de partijen, de
mensen en hun programma’s
dan wel kennen en toen ik tijd
kreeg ging ik kijken bij welke
partij ik het beste zou passen.
De OPZ was voor mij de meest
logische optie. Zij was tegen
gedwongen sloop, is een echte
lokale partij en ja, ik heb mijn
leeftijd ook wel een beetje
mee, zegt Bouberg Wilson
lachend.’’

Behalve de middenboulevard
zijn er tal van andere zaken die

hem bezighouden. Bijvoor-
beeld de WMO, Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning.
Een nieuwe wet die waar-
schijnlijk van kracht gaat in
2007, waarin gemeentes zelf
verantwoordelijk zijn voor een
beleid om inwoners op een
maatschappelijke manier te
laten integreren en meedoen
in de samenleving. “Ik zie 
nu nog niet de meerwaarde
ervan in, dus ik ben erg
benieuwd hoe we dat als
gemeente gaan aanpakken.’’
Ook staat de positie van de
gemeente Zandvoort ter dis-
cussie. “Moeten we samen-
gaan met andere gemeentes
om het hoofd boven water 
te houden of kunnen we zelf-
standig blijven? Het zijn issues
die ik heel essentieel vind.’’

Bruno Bouberg Wilson neemt
zijn verantwoordelijkheden
zeer serieus.
Ik beleef alles heel intens.
Als ik de afgelopen periode
terugkijk dan ben ik er wel 
24 uur per dag mee bezig.
Ik heb alle stukken doorge-
nomen, heb alle commissiever-
gaderingen bijgewoond en
ben naar congressen geweest
die de VNG, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten orga-
niseert. In feite heb ik me
gewoon als raadslid gedragen,
gewoon meegedraaid in het
hele circus, dan leer je het
meest en wordt de kennisach-
terstand steeds kleiner.’’

Bruno Bouberg Wilson

De middenboulevard
was een belangrijke
aanleiding voor OPZ’-
er Bruno Bouberg
Wilson om zich actief
op te stellen in de
Zandvoortse politiek.
Zelf wonend in dat
gebied vindt hij dat
er onvoldoende ge-
luisterd is naar de
bewoners. “Ik hoop
dat ik, nu ik in 
de raad zit, op 
basis van argumen-
ten de belangen van
de bewoners kan
behartigen.’’

Met oog en oor
de badplaats door

Geen blauwe maar een
groene vlag
Voor het eerst ontvangt
Zandvoort de groene vlag
omdat de gemeente vanaf
2005, als eerste Nederlandse
badplaats, is toegelaten voor
het Quality Coast keurmerk.
Ex-wethouder Demmers
heeft al het voorbereidende
werk gedaan om duurzaam
toerisme op gang te brengen
en dan is het extra zuur om
de Award met vlag niet in
ontvangst te mogen nemen.
De opening mag wethouder
Tates van o.a. toerisme en
economie op 27 mei verrich-
ten. Nu maar hopen dat we
de groene vlag twee jaar lang
kunnen behouden, want dat
zal een moeilijke klus wor-
den. Of Zandvoort dit jaar in
aanmerking komt voor de
blauwe vlag, is onbekend. In
ieder geval gaat tijdens de
opening van het strandsei-
zoen de groene vlag in top.

Diversiteit aan data 
Tijdens het mooie weer van
afgelopen week in combina-
tie met de schoolvakantie
begin mei, was de EHBO post
in het Rotonde gebouw nog
onbezet. Deze gaat, al 30 jaar
lang, op 15 mei open.Vroeger
werd de post bezet door Elly
Keur en Lia Sol van het Rode
Kruis. Maar sinds twee jaar
huurt de gemeente, via een
medisch bedrijf, Yvonne
Roosendaal in om de post te
bevrouwen. De Zandvoortse
Redding Brigade is al vanaf 
1 mei op het strand aanwezig
en de redders hebben in deze
korte periode hun handen al
vol gehad met het opsporen
en terugbrengen van ver-
dwaalde kinderen (kinderop-
vang Rotonde is nog dicht).
Ook was men actief bij het
verlenen van eerste hulp bij
snijwonden, verstuikingen,
botbreuken en ernstige mel-
dingen. De strandpolitie is
niet meer aanwezig in de
Rotonde en de huisartsen-
post wordt pas 3 juni in
gebruik genomen.Terwijl het
strandseizoen per 27 mei

geopend wordt. Hoe is het
mogelijk dat er zoveel ver-
schillende data zijn voor 
hetzelfde seizoen.Wordt het
niet eens tijd voor duidelijk-
heid om gezamenlijk op één
datum van start te gaan? 

Naamsbekendheid 
Een Zandvoortse autorijder
zag bij Weert in Noord
Limburg een bijzonder infor-
matiebord aan de kant van
de weg staan. Hij heeft snel
zijn fototoestel gepakt om
deze unieke tekst (zie foto) op

de plaat vast te leggen.
Hoezo heeft onze badplaats
“marketingtools” nodig?
Zonder 1 cent uit te geven zet
je Zandvoort heel eenvoudig
op de kaart.

Zonder poespas 
Geniet u ook zo van de ge-
weldige cartoons van Hans
van Pelt die in de Zandvoortse
Courant staan? Dan moet u
beslist naar de nieuwe ten-
toonstelling gaan in het
Zandvoorts museum. De titel
van de tentoonstelling is;
vluchten kan niet meer. Een
toepasselijke titel die ook
betrekking heeft op de mens
Hans, want voor hem hoeft
geen openingsreceptie of
andere poespas. De prachti-
ge expositie met originele
cartoons die met viltstift
resoluut op papier zijn gezet
moet u beslist gaan bewon-
deren. De tentoonstelling is

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

tot 16 juli van woensdag t/m
zondag van 13.00 tot 17.00
uur te bezichtigen.

Verkeersveiligheid 

In oog en oor (week 17) heeft
gestaan dat de verkeerssitua-
tie rondom de rotonde van het
Raadhuisplein niet duidelijk
is. Ondertussen hebben meer-
dere bewoners dit bevestigd.
Zelfs raadslid Jerry Kramer
(VVD) heeft via een brief aan
het college kenbaar gemaakt
dit bespreekbaar te maken 
tijdens een commissieverga-
dering. Volgens de projectlei-
der van Gemeente Zandvoort
voldoet de rotonde aan de lan-
delijke richtlijnen. Met een
combinatie van de borden
‘ongelijkwaardige kruising’,
‘30-km gebied’ en ‘doorge-
trokken trottoirgebieden’ is
gezorgd dat de rotonde voor
de weggebruikers overzichte-
lijk is. Ook wordt volgens de
projectleider de 30 km zone
op verschillende punten aan-
gegeven. Oké, als je goed kijkt
staan de borden er maar het
blijft verwarrend. Namelijk de
Zandvoortselaan is 50 km, de
Haarlemmerstraat 30 km,
Hogeweg 50 km en het cen-
trum 30 km. Zou dan ook de
Haltestraat 30 km zijn? Verder
zijn de oversteekplekken niet
duidelijk gemarkeerd. In de
Oranjestraat geeft een ver-
keersbord aan dat het hier een
voetgangersoversteekplaats
betreft, maar de bekende
zebrastrepen ontbreken. Vol-
gens de gemeente vergt de
nieuwe situatie uiteraard
enige gewenning van de weg-
gebruiker. Maar dan wel a.u.b.
een veilige gewenning.
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Reis mee met strandactief. Een reis over het
Zandvoortse strand, met verhalen over die-
ren en hun reis.
Officiële opening Week van de Zee in de
Passage door burgemeester M.R. van der
Heijden, met medewerking van dorpsomroe-
per Klaas Koper, Marco Termes (poëzie) en
Céline van de Boom (harp).
Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van
de zee. In de Smederij, Schelpenplein 12
‘Ruis’, culturele ontmoeting tussen jongere
en oudere Zandvoorters op het Gasthuisplein.

Zee-evenement, van vissers tot flessenpost.
Luisteren, kijken, zelf doen... Wat zwemt en
drijft er in de zee vroeger, nu en straks.
Allemaal korte leuke activiteiten over de 
biodiversiteit in de zee.
Locatie: Juttersmu-ZEE-um.
Open atelier aan zee.
• Hilly Jansen, Mr. Troelstrastraat 33.
• Noor Brandt en Yolanda Appelman, Brederodestraat 162.
• Mona Meier Adegeest, Loes Dirksen, Elke Sijtsma, Jan Drommel Patricia Ramaer, Margreet
Mayenburg en Eric Holtkamp, Atelier ‘t Zand Boulevard Paulus Loot 8.
• Galerie Paulus Loot, beelden en mozaïek, Boulevard Paulus Loot 21.
• Margreet Ras en Mark Sjerps, Boulevard Paulus Loot 31.
• Ton Timmermans, Boulevard de Favauge (in restaurant Palace Hotel).
Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schelpenplein 12
Voordracht gedichten door ‘Dichter bij zee’ Marco Termes, op diverse locaties.

Tocht in de strandkar van Victor Bol langs de gedichten op het strand. De ‘Dichter bij zee’ leest
ze voor. Na afloop koffie met gebak voor € 2.50 bij strandpaviljoen Jeroen.

Open eettafel met gedichten over de zee i.s.m. Marco Termes, in de bibliotheek.

Slag der Zeven Heuvelen. Een wedstrijd zandforten bouwen tussen de Zandvoortse basisscho-
len. Leeftijdsgroep 5-9 en 10-14 jaar. Locatie: Strandpaviljoen 18 ‘Thalassa’, Paviljoen 19, pavil-
joen 20 ‘Jeroen’.
Zee op School-spel-quiz. Leerlingen van groepen 7 en 8 geven antwoord op stellingen, door in
het juiste strandvak te gaan staan. Locatie: strandpaviljoens 16, 17 en 18
“Powerwalking op het strand” vertrek en aankomst bij Strandpaviljoen 13 ‘Skyline’.
Lesje hardlopen op het strand ook weer bij ‘Skyline’.

Voorstelling Genootschap oud Zandvoort in gebouw De Krocht door Ankie Joustra-Brokmeijer
en Cor Draijer.
Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble zingt liederen van de Zee op het Kerkplein.

Reis mee met strandactief. Een reis over het Zandvoortse strand, met verhalen over dieren en
hun reis.
Opening van het strandseizoen met admiraalzeilen en demonstraties en roeiwedstrijden door
de KNRM en de Zandvoortse Reddingbrigade. Locatie: strandpaviljoen 10, Beach Club 10
Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schelpenplein 12

De hele dag ZEE-Braderie door het hele centrum.
Koffieconcert m.m.v. het Haarlems Harpensemble in strandpaviljoen 20 ‘Jeroen’.
Open atelier aan zee.
• Hilly Jansen, Mr. Troelstrastraat 33.
• Noor Brandt en Yolanda Appelman, Brederodestraat 162.
• Mona Meier Adegeest, Loes Dirksen, Elke Sijtsma, Jan Drommel Patricia Ramaer, Margreet
Mayenburg en Eric Holtkamp, Atelier ‘t Zand Boulevard Paulus Loot 8.
• Galerie Paulus Loot, beelden en mozaïek, Boulevard Paulus Loot 21.
• Margreet Ras en Mark Sjerps, Boulevard Paulus Loot 31.
• Ton Timmermans, Boulevard de Favauge in het restaurant van het Palace Hotel.
• Patricia Ramaer, Waves - Beach & Health Center, Burg. van Fenemaplein 2-6 .
Kunst aan Zee, foto-expositie in het teken van de zee. In de Smederij, Schelpenplein 12
Sluiting Week van de Zee.
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Zaterdag 20 mei
10.00 - 12.00 uur

10.00 - 11.00 uur

12:00-17:00 uur

14.00 - 22.00 uur

Zondag 21 mei
10.00 - 16.00 uur

12.00 - 17.00 uur

12:00-17:00 uur
15.00 - 18.00 uur
Maandag 22 mei
13.00 - 16.00 uur

Dinsdag 23 mei
12.30 - 13.30 uur

Woensdag 24 mei
08.45 - 14.30 uur

09.30 - 12.00 uur

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur

Vrijdag 26 mei
Vanaf 20.00 uur

Vanaf 21.00 uur
Zaterdag 27 mei
10.00 - 12.00 uur

11.30 - 15.00 uur

12:00-17:00 uur
Zondag 28 mei
09.00 - 18.00 uur
10.30 - 11.30 uur
12.00 - 17.00 uur

12.00 - 17.00 uur
17.00 uur

Programma Week van de Zee

• Het Zandvoorts
Museum is de hele
week, met uitzondering
van maandag 22 en
dinsdag 23 mei 
gratis van 13.00 uur tot
17.00 uur toegankelijk.

• Dagelijks van 12.00 uur
tot 20.00 uur ‘De wind
waait uit zee’, documen-
taire film door Bart van
Broekhoven.
Locatie: Passage

• Van zondag 21 mei t/m
zondag 28 mei, van
10.00 uur tot 17.00 uur:
Windekind, kinderen 
(5-9 jaar) leren door
speelse opdrachten 
van alles over de wind.
Duincentrum De
Zandwaaier, Zeeweg,
Overveen.

• Het Juttersmu-ZEE-um
is de zaterdag en 
zondag tijdens de Week
van de Zee van 12.00
uur tot 16.00 uur en op
woensdag van 13.30 uur
tot 16.00 uur geopend.

• Tijdens de openingstij-
den van de bibliotheek
is de expositie ‘In het
fotospoor van Marjolein
Janssen’ en de expositie
van de Zandvoortse
Bomschuiten Bouwclub
te bezichtigen.

• Op de zaterdagen en
zondagen is De
Smederij, Schelpenplein
12, geopend van 12.00
uur tot 17.00 uur voor
de foto-expositie ‘In het
teken van de Zee’.
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Groot assortiment 
zomerbloeiers!!

al ruim 1000 pashouders gingen u voor!
ZANDVOORTPAS
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Wij wensen 
Martijn  

&
Anuschka 

een hele fijne dag

ZANDKORRELS
8

Behang- en schilders-
bedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

-------------
Rozenobel Antiek 

vraagt
te koop: meubelen,

oud speelgoed, kristal,
porselein, schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

-------------
Restaurant Del Mar
in Zandvoort zoekt

voor 2 dagen per week
ervaren kok.

Bellen vanaf 15.00 uur:
5714738

-------------
GARAGEBOX te huur.

Nette box aan de
Musschenbroekstraat.
Maandhuur 135,15. Zie
ook garageverhuur.nl
Telefoon 023-5346893

------------- 
Aangeboden:

Amsterdam Slotermeer,
laagbouw, mooie 

2-kamerwoning met
box. Eigen opgang,

wenteltrap naar zolder.
Huur: €175,00 p.m.

Overname is ook moge-
lijk! Gevraagd: woning in
Zandvoort. Mag ook een

seniorenwoning zijn.
Tel. 020-6149567.

Schilderworkshop:
3 juni in Elswout.

Leuke gelegenheid om
kennis te maken met

buitenatelier voor 
schildervakantie in

Frankrijk.
Zie www.buitenatelier.nl 

of bel 023-5246468
------------- 
Te koop:

in goede staat
oren fauteuil en 21/2

zits bank met losse kus-
sens. Per stuk €100.

Tel. 5739727
-------------
Te Koop:

Herenfiets. Merk
Maxwell, kleur groen-

grijs metallic. 18
Versnellingen, i.g.st..
€100,00 Tel. 5730017

------------- 
Volgt u een 

eiwitrijkdieet?
Wij hebben heerlijke
snacks met chocla en

nootje.
Brederodestraat 26a

Pure&Simple
0622249100 / 023-

5737268
------------- 

Hotel Anna
zoekt voor enkele och-
tenden per week een

ontbijthulp en een
schoonmaakhulp.

Bel voor info: 5714674
------------- 
Gevraagd:

Appartement voor twee
personen.

Tot €600 p.m.
Mark: 06-23101191

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Elke week
een

bloemenweek!

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

In ons OPLEIDINGS- EN THERAPEUTISCH CENTRUM
aan de Hogeweg 56 E te Zandvoort vinden onze 
activiteiten plaats in een vertrouwde sfeer. 
De Enigma trainingen zijn voor iedereen die zichzelf
meer kwaliteit van leven gunt, want: 

ER IS MEER UIT JE LEVEN TE HALEN ! 

Voor meer info: www.enigmareflexica.nl 
of bel 023-5734353 / 06-54625999

ENIGMA
REFLEXICA

ADVIES- EN 
TRAININGSBUREAU

PRAKTIJK VOOR 
PSYCHO-NLP-TA 

THERAPIE
PERSOONLIJKE

COACHING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

Hans en Nel
al 40 jaar een stel

Liefs 
Kinderen & Kleinkinderen

Hoera
Het is niet te 
geloven de tijd is 
omgevlogen maar 
het is waar
zaterdag wordt

Yvonne 60 jaar
Van harte 
gefeliciteerd!

Jan
Alexander, 

Daniëlle en Bart
Josien en Wil
Hennie en Diana

Hoera
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Haarlem bij Rapido 82, waar
ook zijn trainer vandaan komt.
Michael en Richard zwemmen
al 8 jaar bij de Zeeschuimers
en vinden het jammer dat
het wedstrijdbad buiten ver-
dwenen is. Bij het binnenbad
zijn geen startblokken meer
aanwezig en het zou eigenlijk
allemaal veel beter kunnen om
als sportvereniging nog mee

te tellen op wedstrijdniveau.
Aan de broers ligt het niet, zij
doen hun best om Zandvoort
op de kaart te zetten. Buiten
het zwemmen doen de broers
al drie jaar intensief aan golfen
en daarnaast is Richard een
fanatieke mountain biker. Hij
vindt het dan ook jammer 
dat er zo weinig parcours in
Zandvoort zijn. De duinen zijn
overal omringd door hekwerk
en dat is voor een mountain-
biker erg vervelend, want je
wilt toch wel eens een ander
parcours rijden zonder dat
je achter de vodden wordt
gezeten door de politie.

Zandvoort
Michael vindt Zandvoort zomers
en ‘s winters een fantastisch
dorp waar veel gebeurd.
Helemaal het einde is de A1

Tekst en foto Nel Kerkman

Deze week staan in de schijnwerper, twee leuke Zandvoortse
jongens; Richard en Michael Kras. Twee broers die qua hobby
dezelfde interesse’s hebben maar verder toch anders zijn in 
hun doen en laten. Ze schelen twee jaar en zijn in dezelfde
maand jarig. Richard wordt op 29 juni 15 jaar en Michael op 
17 juni 17 jaar. Ze wonen bij hun ouders en hun jongere zusje
in Zandvoort Noord.

De jongeren in Zandvoort staan de afgelopen tijd volop 
in belangstelling bij diverse Zandvoortse organisaties, vereni-
gingen en politieke partijen. Ook woningbouwvereniging EMM
mengt zich in de discussie over de jongeren van Zandvoort.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Onderzoek naar 
woonwensen jongeren

Rond 22 mei kunnen jongeren
in de leeftijd tussen 17 en 30
jaar een brief van EMM in de
brievenbus verwachten. De
woningbouwvereniging gaat
de komende maanden een
marktonderzoek houden naar
de woonwensen van Zand-
voortse jongeren. Beleids-
medewerker Janneke Stokroos
vertelt: “Bij de Zandvoortse
politiek staan jongeren hoog
op de agenda.Vandaar dat wij
ons intensiever bezig gaan
houden met de jongeren.
Het probleem is alleen 
dat niemand de precieze
behoeftes kent van de jonge
starters. Daarom start EMM
op eigen initiatief een onder-
zoek.”

Thuiswonende jongeren zul-
len een brief krijgen met een
toegangscode waarmee zij 
via Internet een vragenlijst
kunnen invullen. Hiermee
kunnen leuke prijzen gewon-
nen worden, zoals een cursus
bij slipschool Slotemaker of
(twee) kaartjes voor Dance-
Valley. Volgens Janneke
Stokroos is het belangrijk om
te weten of de jongeren eerst
met andere jongeren in huis
willen wonen of meteen zelf-
standig, wat de inkomens-
positie van de jongeren is, hoe
ze willen wonen, waar ze

willen wonen en hoeveel 
jongeren er in Zandvoort
willen blijven wonen. Al deze
vragen zullen in de vragenlijst
voorkomen. Tot slot van het

onderzoek zullen er twee
paneldiscussies gehouden
worden met jongeren die
bewust bezig zijn met het
woningaanbod in Zandvoort.

Janneke Stokroos: “De bouw-
locaties in Zandvoort zijn erg
schaars. Ik zeg altijd:’Er is 
drie keer zand en één keer zee’.
Dit betekent dat je geen kant
op kan in Zandvoort. Alleen 
de locaties die vrijkomen 
kunnen opnieuw gebruikt
worden. Over concrete plek-
ken hebben wij wel na-
gedacht, indien er behoefte is.
Het Huis in de Duinen zou 
een goede oplossing kunnen
zijn. De jongeren zullen het
misschien meteen associëren
met een bejaardentehuis,
maar het zouden hele leuke
jongerenwoningen kunnen
worden.”

Ook Jos Broersen, directeur-
bestuurder van EMM zegt
hierover: “Als er gebouwd
moet worden, zou dat bijvoor-
beeld bij Huis in de Duinen
kunnen. Als de ouderenzorg
meer en meer wordt gegeven
aan zelfstandig wonende
ouderen, dan zal Huis in de
Duinen op den duur krimpen.
In plaats daarvan zouden 
er starterswoningen kunnen
worden gebouwd. De Zand-
voortse politiek lijkt daar een
voorstander van te zijn.” Half
juli zullen de resultaten van
het onderzoek bekend worden
gemaakt.

Kinderdisco De Swing 
bij Pluspunt Zandvoort

Aanstaande vrijdag 19 mei
vanaf 19.00 uur, kunnen kin-
deren weer naar hartelust
dansen bij kinderdisco De
Swing van Stichting pluspunt
in de Flemingstraat 180 te
Zandvoort. De kinderdisco van
Pluspunt wordt
begeleid door een
deskundige mede-
werker en enthou-
siaste vrijwilligers.
Bij Pluspunt staat

de kinderdisco voor plezier en
veiligheid én er worden regel-
matig nieuwe activiteiten
georganiseerd. De Swing trekt
gemiddeld zo’n 100 kinderen
per avond. De disco avond
duurt tot 21.00 uur.Voor meer

informatie of vragen
kan je bellen met
Stichting Pluspunt
Zandvoort,
tel. 5717113. Even vra-
gen naar Bert Wils.

School
Ze hebben vier en een half jaar
op de Duinroosschool gezeten,
daarna zijn ze naar de Beatrix-
school gegaan. Bij het vervolg-
onderwijs zijn de schoolwegen
gesplitst. Richard is derdejaars
leerling bij het Wim Gertenbach
College en Michael is eerst
naar de Montesorischool in
Aerdenhout geweest. Maar 

hij is veranderd van school en
zit nu op het Nova college
Haarlem, waar hij voor Facili-
tair management gekozen
heeft. Daarna wil hij nog naar
de HBO, dus er is nog een
lange weg te gaan. Wat de
keus van Richard is; dat weet
hij nog niet, maar hij vindt eco-
nomie wel een leuk vak.
Misschien wil hij straks die
richting op.

Interesse’s
Zo vader, zo zoons, want als je
vader een zwemfenaat is dan
ben je dat als kind uiteraard
ook. De twee broers zijn fana-
tieke wedstrijdzwemmers bij
de zwemvereniging de Zee-
schuimers, vooral Richard staat
vaak in het wedstrijdschema
gepland. Hij traint zes keer per
week waarvan twee keer in

“Volgens de gebroeders Kras zijn er
genoeg ideeën om Zandvoort voor de 

jongeren te veranderen”

race’s, alleen jammer dat de
kaarten zo duur zijn. Het zou
een goed plan zijn om per
gezin 1 duinkaart aan te 
bieden zodat de Zandvoortse
bevolking buiten de overlast
ook profijt heeft van deze 
race. Een goed plan, vind ik.
Trouwens de heren bruisen
van goede plannen voor
Zandvoort. Wat te denken om
een barretje bovenaan de
Boulevard te plaatsen ten
behoeve van de strandpach-
ters. Want stel dat straks 
winkels of restaurants bij de
Midden Boulevard komen,
betekent dat voor het strand
extra concurrentie. Michael
werkt namelijk al voor het
derde seizoen bij strandpavil-
joen Driehuizen waar hij het
gigantisch naar zijn zin heeft.
Echt een strandtent van vroe-
ger en volgend jaar bestaat de
tent 50 jaar. Ook Richard is
sinds twee dagen als oproep-
kracht bij strandpaviljoen
Driehuizen aanwezig en het
bevalt hem prima. Daarbij
heeft hij 1 dag per week voor
school een snuffelstage bij
hotel Hoogland, waar hij ieder-
een bij staat. De heren hebben
een eigen mening wat betreft
het dorp. De broers zijn het
unaniem eens dat ze gewoon
in Zandvoort blijven wonen.
Alleen zou er wel meer voor de
jongeren gebouwd moeten
worden. De broers hebben veel
goede ideeën voor Zandvoort.
Houd de gebroerders Kras
maar in de gaten, wie weet
wordt dat over vier jaar wat in
de politiek!

Richard en Michael Kras

Heb je iets te melden 
over jongeren in

Zandvoort? 
Of wil je ook je zegje 
doen in deze rubriek 

en is je leeftijd tussen 
13 jaar en 23 jaar?

Mail dan naar 
de redactie:

redactie@
zandoortsecourant.nl 

of bel 023 5732 752

JONG IN
ZANDVOORT
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

10

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

nisten. Murrow heeft
het vermoeden dat hij
achter het ontslag van
Radulovich zit.

Als Murrow de uitzen-
ding over de zaak
Radulovich erop heeft
zitten krijgt hij zelf ook te
maken met de hete
adem van McCarthy, die
hem ervan beschuldigd
communistische sympa-
thieën te hebben. Maar
de aanval van McCarthy
resulteert alleen maar in
nog verdergaande actie
van Murrow en zijn
team. Met steun van 
zijn baas bij CBS, besluit
hij vuur met vuur te
bestrijden.

Het is 1953, televisie staat
nog in de kinderschoe-
nen en de gewaardeerde
televisie journalist
Edward R. Murrow (David
Strathairn) presenteert
op CBS het populaire
nieuwsprogramma ‘See
it Now’. In het program-
ma neemt Murrow sa-
men met zijn producent
Fred Friendly (George
Clooney) dagelijks de
belangrijkste nieuws-
items door. Eén van die
nieuws items is marine-
piloot Milo Radulovich,
die is ontslagen omdat
hij een veiligheidsrisico
voor de staat zou vor-
men. Murrow duikt in de
zaak en ontdekt een
nogal schimmige gang
van zaken als het gaat
om de bewijslast tegen
Radulovich.

Het onderzoek brengt
Murrow al snel op het
pad van de machtige
Senator Joseph McCarthy
uit Wisconsin, die een
persoonlijke heksenjacht
is begonnen om het land
te zuiveren van commu-

Good night and good luck
In A Nation Terrorized By Its Own Government,

One Man Dared to Tell The Truth

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Kinderdisco (locatie Noord)
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden enz. Is uw
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt
geweest? Nee? En waarom niet? De leukste en langst-
lopende disco in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar.
Elke twee weken op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur staat
een enthousiaste groep van vrijwilligers onder leiding
van een professional klaar om de kinderen een onver-
getelijke avond te bezorgen. Naast dat er natuurlijk
gedanst word zijn er ook thema avonden. Voorbeelden
zijn o.a. Pyama party, valentijnsdisco en dierendisco.
De disco wordt dan helemaal omgetoverd naar het
thema van dat moment. Iets dat ieder kind zou moeten
meemaken. Kortom… kom een langs met uw zoon 
of dochter en neem een kijkje bij dit 2 wekelijkse eve-
nement voor alle kinderen uit Zandvoort.
Hieronder de data voor de komende kinderdisco’s

Vrijdag 19 mei
Vrijdag 2 juni Tropisch Carnaval
Vrijdag 16 juni
Vrijdag 30 juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord)
Qlub’n 
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. Iedere 2 weken
is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt
tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maar ook 
dansen en luisteren naar jouw muziek. Dit = de plek waar
jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdag van 20.00-22.00
uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem
je vrienden mee!!!

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord)
Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens
de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/
De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief
programma aangeboden met een speciaal thema. De
vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt
voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan 
chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin
Ondersteuning en hulp
Komt u er zelf niet uit?
WonenPlus helpt u met iedere vraag,
met vrijwilligers of betaalde dienstverleners
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd
wordt?
Ook dan horen wij graag van u.
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Popkoor The Beach Pop Singers:
‘Friends in Concert’

Met een gratis entree wordt de
drempel laaggehouden voor
iedereen die geïnteresseerd is
in popmuziek en kooroptre-
dens. The Beach Pop Singers
begon drie jaar geleden en het
koor is inmiddels uitgegroeid
tot een volwaardig vierstemmig
popkoor. Samen met de combo-
band, worden nummers als
‘Mama Mia’ van Abba en
‘Angels’van Robbie Williams ten
gehore gebracht. Behalve de

Voor het tweede achtereenvolgende jaar geeft popkoor The
Beach Pop Singers vrijdag 19 mei in de NH kerk een groot con-
cert. Voor iedereen die popmuziek een warm hart toedraagt zal
het koor, samen met een driemansband, voor een onvergete-
lijke avond zorgen.

Hoewel sommige mensen er van gruwen, vinden veel
Zandvoorters het heel gewoon om hun huis te verhuren. Hellen
Landwier heeft al jarenlang haar huis laten bewonen als ze met
man en kinderen op vakantie ging.

Eerste verfstreken gezet op
‘De muur met Toekomst’

Zaterdag 13 mei heeft Hilly Jansen de eerste verfstreken gezet op
de muur van het oude ‘dolfirama gebouw’. In alle vroegte begon
Hilly aan de klus en ook op zondag was zij bezig.

Vele buurtbewoners en passan-
ten kwamen haar bezoeken en
bedankten Hilly voor deze
‘opknapbeurt’. De dolfijnen
springen al uit zee op de hoek

van het Fenemaplein/Boulevard.
Als Hilly in dit tempo weet door
te schilderen, zal het eindresul-
taat nog aan het eind van de
Week van de Zee te zien zijn.

Hellen Landwier verhuurt uw huis naar wens

Door Lienke Brugman

“We hadden eerst een kat die
verzorgd moest worden.
Vrienden pasten altijd op 
en vonden het heerlijk. Vlak 
bij strand en duinen in een
prachtig huis”, aldus Hellen.
Toen de vrienden afhaakten
omdat ze wel eens naar het
buitenland wilden, was goede
raad duur. Hellen ging op
Internet kijken en vond de site
www.aanzee.com. “Toen ging
het balletje rollen, we verhuur-
den via dit bureau ons huis en
kregen er nog voor betaald
ook,” herinnert ze zich.

Omdat bureau Aan Zee alleen

in kustplaatsen huizen ver-
huurt, bedacht Hellen dat
zoiets in Zandvoort toch ook
mogelijk moest zijn. Na een
gesprek met de directie van
Aan Zee, heeft ze haar eigen
agentschap gekregen en zoekt
ze personen die bereid zijn om
hun huis te verhuren als ze
met vakantie of langere tijd
weg zijn. Risico’s? “Ach, alles is
vervangbaar”, wimpelt ze even-
tuele nadelen af. “Je moet wel
echt kostbare spullen oprui-
men en je computer op slot
zetten.

Natuurlijk kun je zelf je eisen
stellen; wel of geen huisdieren,
het aantal personen, met of

zonder kinderen, etc. etc. Ook
moet er iemand in de buurt
wonen die als ‘sleutelbewaar-
der’ wil fungeren en de borg 
(€ 200,00) die betaald moet
worden wil ontvangen en, bij
in orde bevinden van het huis,
terug betaalt. Je hebt de gege-
vens van de huurder dus veel
kan er niet mis gaan”, weet ze
uit eigen ervaring.“Bij mij ziet
het er altijd weer keurig uit als
de mensen weg zijn.” Hellen
Landwier, als tussenpersoon
van Aan Zee, wil vragen hier-
over graag beantwoorden.

Wie meer gegevens wil kan
informatie krijgen op 06-
50425825.“We zoeken voor dit
project wel huizen met een
bepaalde uitstraling. Geen
appartementen, die hebben
we genoeg in Zandvoort,” ein-
digt ze.

populaire hedendaagse liedjes
staan ook de wat oudere num-
mers als ‘Sound of Silence’ van
Paul Simon op het repertoire.

Enthousiast geraakt? Het koor
zoekt nog bassen en tenoren.
Wat de band betreft is het koor
per direct op zoek naar een pia-
nist. Kom vrijdag 19 mei naar de
NH kerk (Kerkplein). ‘Friends in
Concert’, aanvang 20.00 uur, de
entree is gratis.

Zelf is ze ooit als klant begon-
nen en is toen 7 kg afgevallen.
“Het belangrijkste is dat die
kilo’s er nog steeds af zijn”,aldus
Adèle,die twee jaar geleden met
haar praktijk is teruggekomen
naar Zandvoort.“Als klanten bij
mij komen, krijgen ze eerst een
lichaams- en voedingsanalyse.
Vervolgens doorlopen we
samen een uitgebreide vragen-
lijst, om te kunnen zien wat de
zwakke en de sterke punten zijn.
Tevens krijgt u vrijblijvende voe-
dingsadviezen waarmee u het
huidige eetpatroon eenvoudig
kunt verbeteren.”

Als u start met een van de pro-
gramma’s is de basis bijna
altijd de voedingsshake. Deze
bevat de juiste verhouding
koolhydraten, eiwitten, vetten,
vitamines, mineralen en spo-
renelementen op basis van
hoogwaardige proteïne.

“Het is bij het afslanken wel de
bedoeling dat u één keer per
dag een gewone maaltijd eet
en twee keer iets tussendoor
neemt. Daardoor hoeft uw
sociale leven er niet onder te

lijden en kunt u het goed vol-
houden. Zelfs als u regelmatig
uit eten gaat of lekker wilt
BBQ’en, kunt u lijnen”, vertelt
Adèle geruststellend. Er
bestaat een kruidentablet dat
25% van de vetten uit uw voe-
ding absorbeert, die daarna
niet meer worden opgenomen.

Ieder lichaam is anders en
daarom is het van belang dat
een deskundige zorgt voor een
goed intakegesprek en een
programma op maat. Op deze
manier wordt gekeken naar de
juiste manier om uw streefge-
wicht te bereiken en uw
levensstijl definitief te veran-
deren. De begeleiding is gratis
en kan een keer per week, om
de week en later een keer per
maand plaatsvinden. Voor
meer informatie: Pure &
Simple, 5737267 / 06-22249100
of via www.pureherbal.nl

De naam is vooral bij afslankers
bekend maar ook mensen met
ondergewicht, sporters en
mensen met te weinig vitaliteit
kunnen worden geholpen.
Adèle Schmidt werkt als
gewichtconsulent al 12 jaar met
de producten van Herbalife.

Herbalife? 
Ja, daar heb ik wel van gehoord! 

negatieve kant kent. Door het
smelten van het ijs staat er een
gigantische dam op instorten.
Om deze ramp te voorkomen
moeten ze al hun krachten
bundelen en al hun angsten
overwinnen. Een fantastisch
avontuur met een flinke dosis
humor.

Ice Age smelt...
De helden van de film ICE AGE
zijn terug! In ICE AGE 2 stijgt
de temperatuur en smelt de
wereld, waardoor er een fan-
tastisch waterparadijs voor de
dieren ontstaat. Manny, Diego
en Sid ontdekken echter dat
het grote pretpark ook een

Ice Age 2: The Meltdown

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het dichts bij het
juiste bedrag zit wordt beloond
met een heerlijke verrassing.
Tot en met 30 mei kunt u uw
oplossing sturen naar Boude-
wijn's Visservice, Voltastraat 1,
2041 CK te Zandvoort.
Vergeet niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
Of stuur uw oplossing per
email: prijsvraag@boude-
wijnsvisservice.nl

Hoeveel euro brengt het
eerste haringvaatje 

dit jaar op?
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

18 mei t/m 24 mei
Alle huisgemaakte stamppotten

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

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie 
klein meubelen is binnen.

Alles voor in en om het huis.

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Met ZandvoortPas 
50% korting 

op een Zandkorrel

Let op: (zowel particulier
als 
zakelijk)

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v.afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Veilig en verant-
woord bruinen!
Voor Pashouders
5% korting op
zonnecosmetica.

Burg. Engelbertstraat 96, 
2041 JA Zandvoort T: 023-5713807

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

Elke 
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.
een Guinness, Kilkenny 

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!
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ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

 aanbiedingen van deze week

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

4 Stroganoff
schijven

voor € 2,50

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54 Met een ZandvoortPas wordt

winkelen, uitgaan en eten in
Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen
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Vrijdag 19 mei
Live Muziek 
“Quincy”

Aanvang: 22.30 uur
Entree: vrij

Mei Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Ketjap Kai

(kipblokjes met ketjap saus)
* 3 stokjes Saté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Café Oomstee

A.s. Zaterdag
20 mei:

DJ 
WWW

Aanvang 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Dus… vergeet niet uw 
uitnodiging te sturen aan:
Zandvoortse Courant,
t.a.v.Cor van Gelder 
Hogeweg 32,
2042 GH Zandvoort

Feest
Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen? 
Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een uitnodiging sturen 

aan deze krant.
Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag van 

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 20 mei t/m 2 juni € 24,50

Yellowfin tonijn en wilde zalm sashimi
met rucola taugé salade, wasabi en kikkoman

of
Oosterse gemarineerde ossenhaas

met baby romaine en cashewnoten 
of

Salade Caprese
met rucola, tomaat en basilicum 

Wilde zalm thermidor
met beurre-blanc

of
Saltimbocca

kalfsfilet met Parmaham en salie
of

Raviolis met paddestoelen-roomsaus
en groene asperges   

met gefrituurde Valess en parmezaanse kaas

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

Pannenkoekenhuis De Duinrand

is gelegen naast de ingang van de
duinen aan de Zandvoortselaan te Zandvoort. 
Na een wandeling in deze prachtige omgeving

kunnen de gasten genieten van onze pannenkoeken 
die nog op ambachtelijke wijze worden gebakken!

Ter versterking van ons jong en
gezellig team zoeken wij:

Serveersters
Voor de vakantieperiode en de weekenden

van ± 16-21 jaar
die zelfstandig kunnen werken, representatief,

enthousiast en klantvriendelijk zijn

Voor info neem contact op met Onno Randsdorp
Tel. 023-5730062 of 06-42745673

Pannenkoekenhuis De Duinrand
Zandvoortselaan 130A,

2042 XC  Zandvoort

Van ons mag u 
ook wel even

naar de buren hoor!
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“Het aantal konijnen in duingebieden is in vergelij-
king met drie jaar geleden ‘spectaculair’ gegroeid”,
luidde vorige week een bericht van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS heeft het er
alle schijn van dat de konijnen de virusziekte VHS heb-
ben overwonnen.

15

De mededeling lijkt wat
te optimistisch getuige de 
kantekeningen, die organisa-
ties als de Vereniging Natuur-
monumenten en de Stichting
Duinbehoud plaatsen bij dit
optimisme in een artikel in De
Volkskrant. “In nationaal park
Zuid-Kennemerland is aller-
minst sprake van groei van 
de konijnenpopulatie”, zegt
Natuurmonumenten.“Wij ont-
vangen her en der positieve
signalen, maar het is beslist
te vroeg om heel optimistisch
te zijn”, vult directeur Marc
Janssen van Stichting Duin-
behoud aan. Hij zegt dat het
CBS het optimisme baseert op
langdurige waarnemingen
over één jaar in één duin-
gebied.“Ten zuiden van Zand-
voort worden al jaren tellingen
gehouden. Het is verleidelijk
de bevindingen aldaar van toe-
passing te verklaren op ande-
re duingebieden. Maar zo sim-

Twijfels over spectaculaire groei aantal konijnen

pel is het niet”, stelt
Janssen, die er op
wijst dat na het uit-
breken van de VHS-
ziekte (1990) een
aantal konijnenkolo-
nies in de duinen
geïsoleerd is geraakt.
“Als die kolonies in
Den Helder,Zandvoort
en Hoek van Holland
met elkaar in contact
komen, kan het zo
weer misgaan. Ik ben
er pas gerust op als
we bij konijnen resis-
tentie tegen het
virus vaststellen”,
tempert hij het opti-
misme.

Laag
In vergelijking met een halve
eeuw geleden is de konijnen-
populatie in Nederland ‘be-
droevend laag’, weet Janssen.
In 1954 brak de dodelijke ziek-

te myxomatosis cuniculis uit,
die miljoenen konijnen het
leven kostte. Vijftien jaar gele-
den kwam daar de Chinese
ziekte (VHS) overheen. Die leid-
de ertoe dat het konijn twee
jaar geleden in diverse duinge-

bieden ‘vrijwel was uitgestor-
ven’, meldde minister Veerman
van Natuur twee jaar geleden.
Op de ‘geïsoleerde stukjes
zand’ doet het konijn het
inderdaad weer goed, geeft
Marc Janssen toe. “Op de

Maasvlakte bijvoor-
beeld, op gelijke types
braakliggende gebie-
den. Maar juichen
kunnen we nog niet.
De situatie is hooguit
minder bedroevend
dan een paar jaar
geleden”, besluit hij
zijn betoog in De
Volkskrant.

Zandvoort
Het artikel geeft aan
dat al te groot
optimisme over de
konijnenstand dus
niet gerechtvaardigd
is. Hoe de situatie in
de omgeving van
Zandvoort precies is,
is niet duidelijk. Een
ervaren kenner van de
wildstand in de dui-
nen rond Zandvoort
zegt dat als er al spra-
ke is van een explosie-

ve groei, afgewacht moet wor-
den hoe de konijnenstand zich
na het komende najaar zal
ontwikkelden. Dan pas zal blij-
ken of de jonge konijnen niet
zijn aangetast door de uit
China afkomstige VHS-ziekte.

Wie is wie?
Gertenbach 1960-1961

Uit het archief van het Noordzee College locatie Wim
Gertenbach hebben we een aantal na-oorlogse klassefo-
to’s ter beschikking gekregen. Deze week publiceren we
een foto van klas 3b uit het schooljaar 1960-1961.

Klas 3b van de Wim Gertenbachschool uit het schooljaar 1960-1961 (foto: Noordzee College)

Hierbij doen wij een oproep
aan u om de namen te achter-
halen van de leerlingen op de
foto. Wie kent de namen van
deze personen en herinnert u

zich nog een leuke anekdote?
Stuur uw reactie naar de redac-
tie van de krant, Hogeweg 32.
Liever per email? redactie@
zandvoortsecourant.nl 

Oproep:
Heeft u zelf een oude
klassefoto of teamfoto
van bijvoorbeeld uw
sportvereniging?
Wij kunnen ze voor u
scannen en op CD rom
zetten, in ruil voor publi-
catie in onze Courant en
op de website.
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Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Elkedaghap
€ 5,-

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk :
De eindbestemming in het leven is niet waar

het om gaat,
Het gaat erom hoe je de reis er naartoe maakt

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden,
Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.

Via de tarotkaart of uw hand,
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Chai de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee?
Ons nieuwe zuurdesembrood

Maakt ons assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati
op het naturelstrand.

*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, voor
meer info belt u Ganpati: 06-54270763

OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

QUE PASA

Wij zijn er natuurlijk ook het hele
jaar door voor uw feesten en partijen

en een gezellig hapje en drankje.

Voor meer info www.quepasaplaya.nl
of kom gezellig langs  

Que Pasa Bedankt alle darters en sponsors van
afgelopen vrijdag 12 mei voor een geweldig
geslaagd 1ste Open Strand darttoernooi.!!

Wij zien jullie allemaal graag terug op het 2de

Open  Strand darttoernooi september 2006.Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren van uw jubileum of feestje. 

Voor foto’s en live webcam 
www.wanderenkarin.nl
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Een verzekering voor een ‘gewone’ fiets is niet verplicht, voor
een elektrische daarentegen (nog) wel. Regelmatig ontvangen
de Fietsersbond en de ouderenbonden klachten over deze onge-
lijkheid. De verzekeringsverplichting gaat binnenkort verval-
len, zo heeft minister Donner (Justitie) onlangs laten weten.

De verzekeringsplicht voor 
een tweewieler met elektrische
trapondersteuning wordt afge-
schaft. Het moeten verzekeren
van de zogenoemde ‘elobike’
brengt voor de, vaak oudere,
bezitters veel rompslomp met
zich mee. Ook zijn de kosten
onredelijk hoog. Minister
Donner streeft er nu naar 
de plicht per 1 januari 2007 
te laten vervallen. Volgens 
de Wegenverkeerswet
is de elobike een
gewone fiets, maar 
op grond van de Wet
aansprakelijkheidsver-
zekering motorrijtui-
gen (Wam) valt het
rijwiel onder het
begrip motorrijtuig en
moet dus verzekerd
worden. De minister
gaat deze ongelijkheid
nu veranderen.

Veel ouderen in Nederland wil-
len gezond mobiel blijven en
kiezen regelmatig voor de (elek-
trische)fiets. Een fiets met trap-
ondersteuning geeft ook fietsers
die te maken krijgen met ver-
minderde energie of kracht, de
mogelijkheid te blijven fietsen.
“Het gebruik van dit type fiets
moet daarom niet belemmerd,
maar juist gestimuleerd worden”,
aldus Bernhard Ensink,directeur

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Verzekeringsplicht elektrische fiets vervalt
Uw ‘slapende’ spaartegoed vervalt na 20 jaar aan de bank. Of
u krijgt te horen dat het tegoed al is opgenomen. Het blijkt voor
de burger heel moeilijk te zijn dit geld terug te krijgen of enig
bewijs van de bank te ontvangen waar het geld naartoe is
gegaan. Daar moet verandering in komen, zo stelt ouderenom-
roep MAX. Tijd om de Nederlandse Bank (DNB) eens te vragen
hoe dat zit.

Waar en hoe lang is geld van
een oude rekening nog opvor-
derbaar? DNB: “Een rekening
kan ongestoord blijven ‘slapen’
(d.w.z. niet actief worden
gebruikt ) zolang de bank 
contact houdt met de reke-
ninghouder(s). Er kan sprake
zijn van verjaring als er lang-
durig geen gebruik wordt ge-
maakt van een bankrekening.
Onduidelijk is of de rekening-
houder nog aanspraak kan
maken op de bankrekening.”

Onlangs zijn er in de Tweede
Kamer vragen gesteld over 
slapende rekeningen. Er zal een
onderzoek worden ingesteld
over hoeveel geld en bank-
rekeningen het gaat. Volgens
MAX betreft het hier enkele
tonnen ‘vergeten’ euro’s. In
België geldt geen verjarings-
termijn van ‘slapende rekenin-
gen’ en vervalt het geld niet
aan de bank. Minister Gerrit

Zalm heeft de Kamer geschre-
ven:“Alvorens een zwaar mid-
del als wetgeving te over-
wegen, wil ik eerst een goed
beeld hebben van de problema-
tiek en er zeker van zijn dat de
betrokken partijen samen niet
tot een bevredigende oplossing
kunnen komen.”

Pas zodra dagafschriften als
onbestelbaar worden gere-
tourneerd en de betrokken
bank er ook na zorgvuldige
inspanning niet in slaagt de
rechthebbende te traceren, kan
een verjaringstermijn ingaan.
Verjaring betekent dat de vor-
dering van de oorspronkelijke
rechthebbende na een bepaal-
de tijd niet meer door de bank
hoeft te worden uitgekeerd.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen MET de
Nederlandse Vereniging van
Banken in Amsterdam of via
de website: www.nvb.nl

Verzilver uw slapende 
bankrekening

van de Fietsersbond.

Boven de 25 kilometer per uur
valt de ondersteuning bij een
elektrische fiets weg. Hierdoor
gaat de elektrische fietser 
niet harder dan de fietser die
stevig doortrapt,van een viaduct
afrijdt of wind mee heeft.
Ook kent de elektrische fiets 
niet de nadelen van de brom- 
of snorfiets. Er is geen sprake 
van geluidsoverlast, noch het
risico van opvoeren of uitstoot
van verontreinigende stoffen.
Daarnaast vereist de elektrische
fiets altijd een grote of kleinere
lichamelijke inspanning, waar-

mee deze fiets bijdraagt
aan de gezondheid van
de berijder.

De elektrisch onder-
steunde fiets wordt
steeds populairder,met
name bij ouderen.
Al een aantal jaren
investeren Nederlandse
fabrikanten fors in ont-
wikkeling en verbete-
ring van dit type fiets.

Van aangepaste badkamer tot een lik verf in de 
recreatieruimte. Ouderen en hun organisaties 
hebben zo hun materiele wensen en kunnen daar 
best hulp bij gebruiken. In dergelijke gevallen 
steekt MAX een helpende hand uit. De Omroep-
vereniging is op zoek naar mensen en organisaties 
die daadwerkelijke hulp kunnen gebruiken.

Vanaf 1 september 2006 gaat
MAX een nieuw tv-program-
ma uitzenden met als titel
‘MAX Maakt Mogelijk’. Voor
dit wekelijkse programma is
de omroep op zoek naar
ouderen en organisaties die
werken met ouderen en wat
hulp kunnen gebruiken. Hulp
bij het verwezenlijken van
een specifiek doel of wens.

“Alles kan, als het maar een
duidelijke noodzaak betreft
en het niet met eigen kracht
gerealiseerd kan worden” ligt
omroepdirecteur Jan Slagter
toe. MAX zoekt projecten 
met als doel het oplossen 

van een materieel probleem.
Bijvoorbeeld het verfraaien
van de recreatieruimte in een
bejaardentehuis dat door
omstandigheden al lange tijd
niet opgeknapt is. Tot de
mogelijkheden behoren
onder andere ook het rol-
stoelgeschikt maken van een
badkamer in een aanleunwo-
ning, omdat de gemeente
niet alles betaalt.

‘MAX Maakt Mogelijk’wil ook
ouderen helpen die zich wel
eens alleen voelen. Bijvoor-
beeld een echtpaar dat dol-
graag kleinkinderen zou wil-
len, maar weinig eigen

Gezocht: ouderen met wensen

familie heeft. MAX kan hel-
pen bij het zoeken naar een
kind dat dolgraag een opa en
oma wil hebben. Of een
55Plusser die al enige jaren
weduwe is en er inmiddels
voor open staat om een nieu-
we relatie op te bouwen.
Maar ook een echtpaar wiens
enige kind ver weg woont.
Wellicht kunnen ze op het
Internet wegwijs worden
gemaakt om ze weer regel-
matig in contact te brengen
met hun zoon of dochter.
Steeds geldt: alles kan, zolang
het maar bijdraagt aan het
verbeteren van het welzijn
van ouderen.

Kiezen tussen betaald werken en genieten van het leven. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat
65-plussers na hun pensionering kunnen leven zoals zij dat zelf
wensen. De regering werkt aan werkgelegenheidsplannen voor
ouderen en is daarom deze week via Internet een enquête gestart.

Gepensioneerden willen niets
liever dan betaald werken. Van
die stelling gaat de overheid uit.
Voorts zegt zij in een persbericht
van SWZ dat“65-plussers belem-
meringen ervaren bij het ver-
richten van betaald werk...”Toch
moeten ouderen,aldus de over-
heid,vrij gelaten worden in hun
keuze betaald werk te doen of
om alleen maar te genieten van
hun pensioen.

Het kabinet werkt momenteel
aan een voorstel dat in juni 2006
naar de Tweede Kamer zal wor-
den gestuurd. Om alles goed in
kaart te kunnen brengen heeft
het ministerie van SZW het
onderzoeks- en adviesbureau
bureau AStri opdracht gegeven
te onderzoeken wat 65-plussers

nu precies ervan weerhoudt
weer te gaan werken.Via telefo-
nische interviews wil het onder-
zoekbureau erachter komen
welke hindernissen er zoal zijn.

Een internetpublicatie van
minister De Geus gaat er van uit
dat “Steeds meer mensen van
65 jaar en ouder betaalde arbeid
verrichten”. Op welke gegevens
deze uitspraak gebaseerd is
wordt niet vermeld en staat
lijnrecht in tegenspraak met de
bewering van het ministerie in
een publicatie van het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS):“De
arbeidsdeelname van 65-plus-
sers is in de periode 1997-2002
onveranderd laag gebleven.”
Zie website:
www.werkenboven65jaar.nl

Onderzoek naar werken 
voor 65Plussers

ZC W20 C.xpr  17-05-2006  10:25  Pagina 17

                               



18

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In kindvriendelijke nieuwbouwwijk gesitueerde 
royale twee onder een kapwoning met garage, 
oprit voor meerdere auto’s en voor- en achtertuin 
op het zuiden. 

Ind. modern toilet; royale L-vormige woonkamer 
met bamboeparket; moderne en royale open 
woonkeuken met inbouwapparatuur; 1e et.: roy-
ale overloop; toilet; moderne badkamer met
ligbad, separate douche en dubbele wastafel; 
3 slaapkamers; 2e et.: slaap- annex werkkamer. 

Vraagprijs € 529.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met vrijstaande garage/
berging en achtertuin op het oosten. De woning 
is in 1998 geheel gerenoveerd. 

Ind. entree; hal; woonkamer; gang; toilet met 
fontein; moderne woonkeuken met inbouw-
app.; 1e et.: slaapkamer (5,7 x 3m); slaapkamer 
(3,7x3m) met openslaande deuren naar balkon; 
badkamer met douche, wastafel en toilet. 

Vraagprijs € 248.000,- k.k.

Stationsstraat 2 Oranjestraat 6a Witte Veld 56

In de dorpskern en op 300m van het strand, uit-
stekend gesitueerd riant 3-k. hoekappartement 
met inpandige garage. Het appartement heeft 
een speelse indeling en een groot besloten terras 
op het westen. 

Ind.: royale hal; toilet; L-vormige living met gas-
haard en schuifpui naar terras; semi open keuken 
met inbouwapp.; bijkeuken; 2 slaapkamers; bad-
kamer met ligbad, douche, dubbele wastafel en 
toilet. Videofooninstallatie.

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Max Euwestraat 19 - 2042 RA  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134
Internet: www.greevenmakelaardij.nl

Email: info@greevenmakelaardij.nl

Cort van der
Lindenstraat 44,

Zandvoort

Professor
Zeemanstraat 51,

Zandvoort

Vraagprijs: € 519.000,= k.k.
Een heerlijke woning in

nieuwstaat !!!

Op fantastische locatie gelegen 
vrijstaande villa! 
Aan de rand van Zandvoort-Zuid met vrij uitzicht
over het natuurgebied De Amsterdamse
Waterleidingduinen. Het is een ideale plek voor
mensen die willen genieten van hun rust, priva-
cy, sportief willen recreëren in de buitenlucht en
ontspanning zoeken met zon, zee, strand en de
duinen!
• Fantastische locatie!! • V.v. Sauna en whirlpool
• Diverse zonneterassen • Inpandige garage met
elektrische deuren • Woonoppervlakte: circa
175m2, Perceeloppervlakte: circa 567m2
• Het geheel verkeerd in goede staat.

Wonen in een schitterende woning
gebouwd in de 30-jaren stijl!
Het royale woonhuis is in een kindvriendelijke
wijk gelegen en zorgt voor een optimaal woon-
genot.
• Royale woonkeuken met werkeiland
• Begane grond voorzien van grote plavuizen 

én vloerverwarming
• Woonoppervlakte ca. 190m2, perceel-

grootte 230m2, bouwjaar 2004/2005
• Oprit van 10 meter v.v. carport, bijkeuken
• Het geheel verkeert in een uitstekende 

(nieuw)staat
• Mogelijkheid tot 5 slaapkamers!

Vraagprijs: € 895.000,= k.k.
Deze woning moet u beslist
van binnen gezien hebben!
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Hey jij!
Is liefde op het eerste
gezicht de sleutel voor een
succesvolle relatie? Ik denk
van niet. Stiekem hopen 
we er allemaal op het een
keer mee te maken. Is toch
ook een heerlijk romantisch
idee? Zelf heb ik er nooit
echt in geloofd, maar diep 
in mijn hart hoop ik, net
als veel anderen, in 1 klap
tegen de juiste persoon aan
te lopen.

Dacht ik toch even mazzel te
hebben afgelopen week.
Wat een lekker ding, en dat
niet alleen. Het voelde alsof
er magneetjes in mijn ogen
zaten.“Dit moet wel weder-
zijds zijn” fluisterde ik nog
tegen mijn vriendin. Zijn
ogen keken naar de mijne,
alsof er niets anders meer
op de wereld bestond dan
hij en ik. Bijna te mooi om
waar te zijn. Waarom is het
dan toch mis gelopen….
Ik ben er uit. Liefde op 
het eerste gezicht bestaat
gewoon niet. Het is gewoon
LUST op het eerste gezicht.
Hoe kan je nou aan iemands
hoofd zien hoe zijn karakter
is en of dat wel bij je past?
Niet dus. Liefde moet groei-
en. Soms heeft het zelfs
zolang nodig dat het bijna
vervelend wordt en je bijna
de handdoek in de ring wilt
gooien. De sleutel tot een
succesvolle relatie ligt daar
dus niet. Zou wel makkelijk
zijn trouwens.

Alleen zijn is lekker maar
wordt op den duur toch wel
wat saai. Buiten dat lijk je
voor veel meiden ook een
groot gevaar als vrijgezel.
Snel pakken ze hun vriendje
stevig vast als je te dicht in
de buurt komt. Soms zitten
de vriendjes zelfs zo onder
de plak dat ze vergeten 
wie jij bent en je niet
eens meer gedag kunnen/
mogen zeggen. En dat
terwijl jullie vroeger de 
beste maatjes waren. Maar
daarover volgende week
meer.

Mai
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Cultureel evenement ‘Ruis’ voor Jong en Oud samen

Vijf meiden (Remi, Gea, Mirjam,
Mandy en Sandra) van de
Hogeschool van Amsterdam
komen hier, weliswaar als 
stagiaires, in ons dorpje eens
vertellen hoe je een gezellig
feestje kunt bouwen met
de ouderen en jongeren uit
Zandvoort. “Aan het begin 

van dit jaar hebben wij een
enquête gehouden onder 
217 inwoners uit Zandvoort en
daaruit is gebleken dat mensen
in dit dorp wel met verschil-
lende leeftijdsgroepen in aan-
raking komen, maar dat
dit voornamelijk binnen de 
familiesfeer plaatsvindt. Met

onbekende groepen maken 
ze weinig contact”, zeggen 
de stagiaires bij Pluspunt.
“De vergrijzing in Zandvoort
wordt steeds groter en groter.
Van de 16.709 Zandvoorters 
is 30,2% tussen de 45-65 jaar.
Maar het aantal jongeren
neemt steeds meer af. 4,5% 
van de inwoners heeft de 
leeftijd tussen de 15-20 jaar.
Door dit evenement willen we
laten zien dat er geen ‘vrees’
hoeft te bestaan onder de
ouderen en de jongeren om
met elkaar om te gaan.
Ouderen zijn niet saai en suf 
en de jongeren zijn niet luid-
ruchtig of rebels”, vertellen 
de meiden.
Door middel van ‘Ruis’proberen
de stagiaires de vooroordelen
die er bestaan te verminderen
of zelfs helemaal af te nemen.
Het klinkt allemaal leuk en aar-
dig, maar hoe willen ze dit
eigenlijk bereiken? “Door dit
evenement, waar op z’n minst
zo’n 500 mensen kunnen
komen,zal er hopelijk een inter-

actie ontstaan tussen de ver-
schillende groepen”vertelt Gea
Apeldoorn, projectleider van
‘Ruis’. “We hopen op interactie
onder de inwoners door de acts
en activiteiten niet per doelgroep
in een tijdschema te zetten.Ook
wordt het evenement deels
overdag georganiseerd, name-
lijk tussen 14.00 uur en 22.00
uur, zodat niemand uitgesloten
wordt van deelname. Ook heb-
ben we bewust gekozen voor
de maand mei. In deze maand
(het is namelijk vroeg in het sei-
zoen) zijn er weinig toeristen in
Zandvoort. De interactie is
bedoeld tussen de inwoners 
in Zandvoort en niet tussen 
toeristen!”

RUIS is éénmalig en zal op 
20 mei tussen 14.00 uur en
22.00 uur gehouden worden op
het Gasthuisplein. De volgende
acts kan je tijdens RUIS aantref-
fen: een cabaretgroep, een
streetdance demonstratie, Jeu
de Boules,diverse bands en DJ’s,
workshops en nog veel meer.

Aanstaande zaterdag 20 mei is Zandvoort een evenement rij-
ker. Het is niet zomaar een evenement, nee…, het is het Cultureel
Evenement ‘Ruis’. Ruis staat voor de zee en voor de kloof tus-
sen de jongeren en de ouderen in Zandvoort.

Wildzoekers Festival:
maak dat je buiten komt!

Feesten in de duindis-
co, je uitleven op een
natuurmodeshow,
je suf speuren tij-
dens een geoca-
ching tocht, de
meest irritante
vogelgeluiden op-
sporen, nachtvlinders
lokken met verschillen-
de soorten stroop, de hoog-
ste klimmuur van Europa
beklimmen,vleermuizen spot-
ten met de batdetector of
meedoen aan de beste spot-
ter wedstrijd:dat kan allemaal
tijdens het WILDzoekers
Festival. Het wordt bere-gezel-
lig en het festival zit propvol
actie: de hele dag kun je aan
avonturen meedoen:of je nou
enthousiast wordt van super-
zeldzame vleermuizen of dat
je dé expert van Nederland op
het gebied van springkussen-
springen wil worden.

Op 10 en 11 juni 2006 vindt in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland het Wildzoekers Festival plaats. Zo’n
3.000 jongens en meiden uit heel Nederland leven zich dit
weekend uit in de natuur samen met hun broertjes, zusjes,
vrienden en vriendinnen. Het festival wordt georganiseerd
door WILDzoekers, de natuurclub van Nederland voor jon-
gens en meiden van 8 tot 16 jaar.

Hét ligfietsevenement van 
Europa weer in Zandvoort

In ieder geval de komende drie
jaar wordt Cycle Vision de
afsluiting van de Batavus
Fietsmaand. De Fietsmaand
komt in plaats van de landelij-
ke Fietsdag met fietsspekta-
kels in vijf weekeinden.
Vanwege de grote publiciteit
en de gratis entree op zaterdag
worden er veel meer bezoekers
verwacht dan vorig jaar.

De organisatie van het
Ligfietsweekend Cycle Vision
wordt sinds 1996 verzorgd
door de Nederlandse Vereni-
ging voor Human Powered
Vehicles (NVHPV). De Neder-

landse vereniging voor ligfiet-
sers heeft op dit moment plus-
minus 2000 leden en zet zich
in voor de ligfietsers en ligfiets-
clubs. Tevens geeft ze het blad
Ligfiets uit.Vragen over ligfiet-
sen, gebruik ervan en alles wat
daarmee te maken heeft, wor-
den graag beantwoord via de
ligfiets-mailinglijst. Door de
presentatie op Internet zorgt
de NVHPV voor de promotie
van de ligfiets. Lid worden kan
op het Ligfietsweekend Cycle
Vision, bij de stand van de 
vereniging, via
www.ligfiets.net/nvhpv of
telefonisch op 020-6255360.

Cycle Vision is weer in Zandvoort en wel op zaterdag 20 en 
zondag 21 mei. Dit grootste ligfietsevenement van Europa is
voor het tweede jaar in opeenvolging op Circuit Park Zandvoort
te zien.

Martine Kruider, bekend van
Nieuws uit de Natuur, zal op
zaterdag 10 juni om 13.00 uur
de kick-off van het Festival
doen. Het WILDzoekers
Festival is voor iedereen vrij
toegankelijk.
De afsluiting zal zondag 11 juni
om 17.00 uur plaatsvinden.
Locatie: Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, ingang Duin
en Kruidberg

De organisatoren van het evenement Ruis

Het ligfietsevenement was vorig jaar een groot succes
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Dat ook de hockeycompetitie ten einde loopt was afgelopen
zondag bij de thuiswedstrijden van het dames- en herenteam
van ZHC duidelijk te constateren. Beide teams moesten een
groot aantal invallers opstellen. De dames behaalden tegen
Purmerend het beste resultaat door met 1-1 gelijk te spelen.
De heren dolven tegen de heren van dezelfde club met 5-6 
het onderspit.

Purmerend vond een aantal
keren de Zandvoortse keepster
Marije van der Meulen op de
weg naar een doelpunt. Toch
wist Purmerend nog voor de
pauze een 0-1 voorsprong te
nemen, nadat een afgeslagen
aanval niet goed weggewerkt
kon worden. In de tweede helft
kon ZHC iets meer het accent
op de aanval leggen. Het lever-
de een aantal mogelijkheden
op. Het verdiende gelijkspel
kwam toen Miranda Schilp-
zand een strafbal achter de
keepster van Purmerend wist
te werken. In de slotfase had
ZHC nog kans op de winst,
maar de keepster van Purme-
rend hield met kunst en vlieg-
werk de stand in evenwicht, 1-1.

Magere oogst hockeyteams
Heren
Het mannen team van ZHC
bleek afgelopen zondag nog
niet hersteld van de 6-1 neder-
laag van vorige week in en 
bij Noordwijk. Binnen drie
minuten had Purmerend al
een 0-1 voorsprong. ZHC zag
geen kans aanvallend een vuist
te maken en had een door Niki
Gatsonides benutte strafbal
nodig om langszij te komen,
1-1. De vreugde was slechts 
van korte duur want een feller
en doeltreffender spelend
Purmerend wist voor de rust
nog twee maal te scoren, zodat
ZHC na 35 minuten tegen een
1-3 achterstand aan keek.

Ook in de tweede helft had
Purmerend het beste van 
het spel en liep geheel volgens
de spelverhouding uit naar 
1-4. Bernard Wiekmeijer gaf
Zandvoort weer enige hoop op
een beter resultaat toen hij de
achterstand uit een strafcor-
ner verkleinde tot 2-4. Nadat
Purmerend naar 2-5 was uitge-
lopen benutte Niki Gatsonides
opnieuw een strafbal waar-
door het 3-5 werd. Met nog
tien minuten te spelen beslis-
te Purmerend naar later zou
blijken de wedstrijd door 3-6
te scoren. In een slotoffensief
bracht Eric Gerrits de achter-
stand nog wel terug tot 5-6,
maar meer zat er voor de
Zandvoortse heren niet in!   

Voetbal

De voorbereidingen voor het
tweede Oude Halt straatvoet-
baltoernooi op het veldje
naast de snackbar, zijn in
volle gang. Op 17 juni 
aanstaande is het weer zover
en de organisatie heeft de
inschrijving weer open-
gesteld. Ingeschreven kan
worden door kinderen die
geboren zijn in de jaren 1995
tot en met 1999.

Nog even de regels. Er wordt
gespeeld met teams van drie
spelers en die worden door de
organisatie ingedeeld. Je kunt

dus niet opgeven met wie je
wilt spelen. Er wordt maxi-
maal vijf minuten gespeeld of
totdat een team twee keer
heeft gescoord. Je speelt tegen
kinderen uit je eigen geboor-
tejaar, dus je hoeft niet tegen
ouder kinderen t spelen.

Het inschrijfgeld bedraagt €3
maar laat je sponsoren door
familie, vrienden of anderen
om het goede doel dat door
de organisatie gesteund
wordt: de Johan Cruyff
Foundation. Die zorgen er
voor dat in arme landen voet-

17 Juni tweede Oude Halt straatvoetbaltoernooi
balveldjes komen zodat de
kinderen daar ook lekker kun-
nen voetballen.

Er kunnen maximaal 24 
kinderen per geboortejaar
worden ingeschreven, meldt
je dus snel aan.
Dat kan bij: Snackbar de Oude
Halt, bij Johan van Marle 
(tel: 023-5731931),
Dennis Keuning 
(tel: 023-5713721),
René Paap (tel: 023-5737037),
Jos Baars (tel: 023-5730539)
en Marcel Schoorl 
(tel: 023-5716527).

Zandvoorter Peter Furth
heeft in de BRL-light klasse
tijdens het eerste weekend
op het circuit van Assen, de
tweede race van het kam-
pioenschap op zijn naam
gezet.

Foto: Chris Schotanus

Voetbal

De ZHC dames toonden van
meet af de goede spelinstel-
ling, waardoor een gelijkop-
gaande strijd ontstond waar-
in beide teams in de eerste
twintig minuten geen kans
zagen het de keepsters lastig
te maken. Het jongere elftal
van de gasten wist in het
tweede deel van de eerste helft
het spel te verplaatsen, waar-
door Zandvoort zich moest
terugtrekken in de verdedi-
ging. Alleen aanvoerster
Miranda Schilpzand zag in die
fase nog een enkele keer kans
de Purmerendse keepster aan
het werk te zetten. Tot twee
maal toe verdween de inzet
van Schilpzand net naast de
goede kant van de paal.

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort spelen komende 
zaterdag hun eerste wedstrijd in de nacompetitie voor behoud
van hun plaats in de tweede klasse. Deze nacompetitie is 
nodig omdat zij aan het einde van de competitie de tiende 
plaats innamen.

ronde onze plaatsgenoten te
bevechten.

De eerste wedstrijd wordt
komende zaterdag op het
complex van SV Zandvoort
gespeeld en begint om 
14.30 uur. De terugwedstrijd 
in Amsterdam staat op
Hemelvaartsdag op de agen-
da en zal eveneens om 14.30
uur beginnen.

SV Zandvoort zaterdag 
speelt tegen AFC

AFC is een gerenommeerde
hoofdklasser uit Amsterdam,
echter de zaterdagtak is nog
niet zover. AFC heeft in de
reguliere competitie een peri-
ode gewonnen en heeft in de
eerste ronde van de nacompe-
titie Jong Holland uit Alkmaar
zowel in Alkmaar (2-4) als in
Amsterdam (5-0) duidelijk
gemaakt dat zij als enige recht
hebben om in de tweede

Golf

Frits de Groot heeft de tweede editie van de Café Bluys Open
gewonnen. De golfwedstrijd werd onder ideale omstandighe-
den afgewerkt op de baan van Sluispolder in Alkmaar. Marja
Keur was bij de vrouwen de sterkste.

de bal ook het verst bij de
dames, bij de heren was de
longest drive een prooi voor
Peter Auberlen. De prijsuit-
reiking was in Café Bluijs,
waarna de deelnemers zich
tegoed deden aan een koud
buffet van de specialist op 
dit gebied, Dirk Visser.

Geslaagd golftoernooi 
café Bluys

Autosport

Peter Furth
succesvol in

BRL-light

De Groot bleef Tim van de
Hoogen en Fred Paap nipt voor.
Ab van der Moolen, die op de
achtste plaats eindigde, sloeg
in zijn ronde drie birdies. Hij
won ook de neary (dichtste bij
de hole op een par 3), een prijs
die bij de dames naar zijn
vrouw Caroline ging. Zij sloeg
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Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Horoscoop
Geen week om lui onderuit te
hangen. Een conflict dwingt je
om alle kanten te belichten.
Leugens worden door je vrienden
niet gepikt, dus let daar goed op.
Een héél oud contact krijgt een
mooie herkansing.

Ga liever een marathon ren-
nen, dan een proefrit maken
met dat macho type in-het-
verkeer. Houd je thuis diploma-
tiek staande in een hevige
ruzie tussen je geliefde. Geld
lenen aan een collega zorgt
voor moeilijkheden.

Een verlamde tong komt begin
deze week zeer onhandig uit.
Helemáál als er zomaar uit het
niets opeens twee fijne man-
nen voor je neus staan! Bespaar
jezelf deze week die familiedis-
cussie. Heb begrip voor hun
onbegrip.

Reiskriebels kunnen je de trip
van je leven opleveren. In je
relatie krijg je het aan de stok
met zíjn paps en mams. Pas
aan het eind van deze week 
op voor een zware burn-out.
Dat komt je namelijk op dit
moment helemaal niet uit.

Je hebt vast wel iets leukers
aan je hoofd dan je gewicht.
Dat nieuwe, maar zeer verle-
gen type is zonde om vrij te
laten lopen. Al bezet? Zorg er
snel voor dat je relatie niet in
een slop raakt.

Laat je niet op stang jagen
door onbestemde onrust.
Medio deze week kun je via je
vrienden een erg leuke jongen
ontmoeten. Op je werk kan een
onverwachte ontmoeting je
carrière een fikse zet geven.

Iets van een bescheiden waar-
de kan de inzet zijn van een
uitstekende ruil. Werk en
samenwerking werpen meer
dan sappige vruchten af.
Tip: vertrouw nooit blind op
autoriteiten, lieve Tweeling!

O, wat weet dat neusje van je
haarfijn wie je (niet) kunt ver-
trouwen, Waterman! Ga dus
maar liever tactisch een eind-
je om als een totaal foute man
je pad kruist. Wees deze week
geen irritante wijsneus.

Je huis ziet er weer pico bello uit.
Val niet van je stoel als je baas
bij je komt voor goede raad.
Geen wonder dat je heimwee
krijgt naar meidenfeestjes uit je
pubertijd. Je bent al veel te lang
niet uit geweest!

Handel snel als je een lucratief
idee krijgt. Single? Deze week,
komkommertijd in het date-
gebeuren, is het goed toeven
met vrienden.Wacht met opslag
tot een week of twee,als de tijd
van misverstanden voorbij is.

Eindelijk durf je de lover in je
vriend te zien. Nu je een korte-
re ‘weg omhoog’ weet, kun je
jezelf best op een leuke en korte
vakantie tracteren.Ga lekker iets
sportiefs doen, maar stel jezelf
wel vooraf een doel.

Als Superwoman stuif je op de
belagers van je hartsvriend(in)
af! ‘Thuis’zorgt je vuige taal voor
heftige commotie. Is dat je het
wel waard eigenlijk? Óok een
zwak moment is geen excuus
om je ex weer op te bellen!

Deze week een lieve krui-
sing/whippet van een half
jaar jong. Samir is een super-
lieve onopgevoede hond. Hij
moet alles nog leren, want
voordat hij hier anderhalve
maand geleden bij ons bin-
nenkwam, heeft hij alleen in
een kennel gezeten. Samen
met zijn broer en zus welis-
waar. Echter, hij heeft niet
veel dingen meegemaakt die
een pup zou moeten mee-
maken. Hij was niet gewend
om aan een lijntje te lopen,
hij was niet zindelijk en was
eigenlijk overal bang voor.
Het gaat nu een stuk beter,

alleen het zindelijkheid is nog
niet zijn sterkste punt. Dat is
ook niet goed aan te leren in
een kennel. Als je Samir een-
maal in huis hebt en in de
beginperiode gewoon even
heel consequent bent en er
heel veel tijd in steekt, moet
het binnen korte tijd in orde
zijn. Windhonden zijn hele
lieve rustige honden in huis,
makkelijk in de omgang, maar
loslopen is geen handig plan
voor deze honden. Wie heeft
er verstand van het ras, tijd en
veel geduld? Kom kijken en
kennis maken met Samir, zijn
vader van twee zit er ook.

Dier van de week

Recept Recept

Benodigdheden:
8 grote asperges
1 bol mozzarella

4 plakken Parmaham
4 blaadjes basilicum

8 blaadjes diepvries bladerdeeg

Bereiding:
Laat het bladerdeeg ontdooi-
en en rol er met de deegroller
4 plakken van. Schil de asper-
ges en snijd de houterige
onderkant eraf. Kook ze in circa
10 minuten in water met wat
zout gaar. Laat ze uitlekken 
op keukenpapier. Snijd de 
mozzarella in 4 plakken. Leg op

het uiteinde van iede-
re plak Parmaham een
plak mozzarella en twee
blaadjes basilicum. Leg

Asperges in bladerdeeg
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

4 3 8
8 5 7 6 4

6 8 5 9
6 2 1

7 6 3
5 1 2

8 9 3 6 7
3 2 9

6 8 7 4 2 1

Oplossing sudoku week 19

4 7 5 6 1 3 9 2 8
1 3 9 8 5 2 7 6 4
8 2 6 9 7 4 5 1 3
5 1 8 3 4 6 2 7 9
3 6 7 1 2 9 8 4 5
9 4 2 7 8 5 1 3 6
7 9 4 5 6 1 3 8 2
6 8 3 2 9 7 4 5 1
2 5 1 4 3 8 6 9 7

hierop twee asperges en rol
het geheel op. Leg de Parma-
hamrolletjes op een plak bla-
derdeeg en rol deze op. Maak
het uiteinde een beetje nat
met wat water voordat u de
rolletjes sluit. Leg de rolletjes
op een beboterde bakplaat
en bak ze in een op 200°C voor-
verwarmde oven in circa
15 minuten gaar. Serveer
er een glas Elzasser
Gewürtztraminer bij.

Voor meer informatie: Dierentehuis Kennemerland,
Keesomstraat 5, Zandvoort,

tel: 023-5713888 (tussen 11.00 uur - 16.00 uur) 
openingstijden: maandag t/m zaterdag van 11.00-16.00

www.dierentehuiskennmerland.nl 

Voortdurend 
zoeken wij nieuwe 

bezorgers!
Meld je nu aan! 

Bel 0251-67 44 33 
of mail naar 

info@zandvoortse
courant.nl

Hele straten zitten op
jou te wachten…

… als je bezorger bent
van de 

Zandvoortse Courant

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 20 - 2006

Gemeentehuis en Loket Zandvoort gesloten 
Dinsdag 23 mei is het gemeentehuis vanaf 12.30 geslo-
ten (interne middag ambtenaren). Donderdag 25 mei
(Hemelvaart) en vrijdag 26 mei (verplichte vrije dag
ambtenaren) is het gemeentehuis de gehele dag geslo-
ten. Het Loket Zandvoort: het informatiepunt waar jong
en oud langs kan gaan voor vragen over wonen, wel-
zijn en zorg in Zandvoort, is 25 en 26 mei ook gesloten.

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 9 mei
en de verdere in week 19 door het college genomen
besluiten zijn 16 mei vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Ophalen huisvuil rondom Hemelvaart
Op 25 mei wordt i.v.m. Hemelvaartsdag geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van
de donderdagwijk op vrijdag 26 mei opgehaald.

Overdracht ventvergunning strand Noord 6 
Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat zij
onder intrekking van de ventvergunning onder  voor-
waarden van 17 oktober 2000 met vermelding van ken-
merk MO/MB nr. 00/5460, verleend aan de heer A. Berg,
A.J. van de Moolenstraat 61, 2041 NX ZANDVOORT;
vergunning hebben verleend op grond van artikel 5.2.2
van de APV aan de heer J.G. Dalman, wonende De Schelp
116, 2042 DX  ZANDVOORT, om vis- en visproducten en
frisdranken, ter verkoop aan te bieden c.q. te verkopen
middels een mobiele verkoopwagen op het strand-
(gedeelte) Noord 6, van Zandvoort, tussen het gebouw
De Rotonde en de grens met de gemeente Bloemendaal,
alhier, onder voorschriften en beperkingen.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-
wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-
punten die op 30 mei 2006 aan de gemeenteraad 
ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële
consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en
met 30 mei 2006 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Vergunningen
Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voorne-
mens om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op
de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel Teunis-

bloemlaan 18 te Bentveld (bouwaanvraagnummer:
2006-050Rv 1e fase).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 19 mei
2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Bouwvergunningen aangevraagd 
- Amperestraat 12 te Zandvoort, vergroten bedrijfs-

ruimte, ingekomen 10 mei 2006, 2006-082Lv.
- Zeestraat 60 te Zandvoort, bouwen appartemen-

tencomplex, ingekomen 11 mei 2006, 2006-083Rv
1e fase.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Kostverlorenstraat 125, 1 esdoorn, aanvraag ingeko-

men 2 mei 2006, boom geeft overlast, herplantplicht.
- Treubstraat 16, 2 coniferen, aanvraag ingekomen 19

april 2006, bomen geven overlast, herplantplicht.
- Zuidlaan 37, 2 esdoorns, aanvraag ingekomen 24 april

2006, de bomen verkeren in slechte staat en zijn bij
de stamvoet ingerot wat gevaar oplevert in de toe-
komst, herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publicatie
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
- Lorentzstraat 36, 1 dennenboom, verleend 18 mei

2006.
Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen bovenstaand
besluit in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem,
afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schor-
sende werking. Een schorsende werking wordt pas
bereikt nadat de president van de rechtbank dat in een
voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president van de rechtbank
te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.Voor het
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunning Circuitpark
De burgemeester van Zandvoort maakt hierbij bekend
dat op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaat-
selijke verordening Zandvoort 2005 vergunning is 
verleend (verzonden 4 mei 2006) aan Exploitatie Circuit
Park Zandvoort B.V. voor het organiseren en houden
van autosport evenementen / autorace wedstrijden
in 2006 op het Circuitpark Zandvoort, conform aan-
vraag d.d 17 maart 2006, 2006/3776. Aansluitend heeft

het college van burgemeester en wethouders voor een
aantal race-evenementen vergunning verleend voor
het plaatsen van 15 aankondigingsborden. Beschikking
eveneens verzonden (4 mei 2006).

Bouwvergunningen verleend 
- Willemstraat 4 te Zandvoort, plaatsen twee dak-

kapellen, verzonden 09 mei 2006, 2006-057Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter in-
zage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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sluwheid vertrouwen. Als één
van beide niet loopt, gaat het
mis.”

De dubbels waren voor TCZ.
Weterings, weer opgeknapt, en
haar Spaanse maatje Waernes-
Garcia konden vier games
laten noteren (6-3, 6-1) tegen
het gerenommeerde koppel
V.d. Hurk/Bink.Van Haasteren/
Snijders hadden met Wijn-
malen/ Frank Clausing ook niet
veel mededogen. Na twee keer
6-3 was de Zandvoortse voor-
sprong 4-2.

De mixed dubbels werden
gedeeld. V.d. Hurk/Snijders
verloren in een matige partij
van Weterings/Haase: 3-6, 3-6.
Het winnende punt voor 
TCZ kwam van Bink/ van
Haasteren. In een alleraardig-
ste wedstrijd bonden zij het
Scheveningse duo Waernes-
Garcia/Clausing met 7-6 (7-5)
en 6-0 aan hun zegekar.

De Zandvoortse dames, Andrea
v.d. Hurk en Mireille Bink,
waren snel klaar met hun
opponenten. De Spaanse 
gravelbijter Wearnes-Garcia
was een maatje te klein voor
V.d. Hurk (6-3, 6-1) en het talent
Steffi Weterings moest aan het
begin van de tweede set op-
geven. Zij werd door emoties
overmand omdat de dag voor
de wedstrijd haar hondje 
was doodgereden. Bink had 
de eerste set al met 6-3
gewonnen.

De heren van Zandvoort waren
wat minder op dreef. Martijn
van Haasteren was niet opge-
wassen tegen Robin Haase:
3-6, 3-6. Raoul Snijders verloor
van Boy Wijnmalen (4-6, 2-6).
Snijders: “Mijn opslag liep
totaal niet. Ik moet het daar
veelal van hebben omdat ik
door de week niet veel tijd heb
om te trainen. Daarom moet
ik op mijn service en mijn

Tennis

Het eerste mix-team van For Finance/ TCZ heeft afgelopen zon-
dag van De Metselaars met 5-3 gewonnen. Na de enkelspelen
was de stand nog gelijk, 2-2, maar de vertrouwde dubbels zorg-
den voor de Zandvoortse winst.

For Finance/TCZ wint van 
De Metselaars

Handbal

Na de klinkende overwinning van vorige week op Westsite 2
moest het eerste dameshandbalteam van ZSC afgelopen zon-
dag in de thuiswedstrijd tegen KDO 2 erg diepgaan om een 11-
11 gelijkspel uit het vuur te slepen.

gestaan. Bovendien gaf de
KDO-verdediging de ZSC-
aanval weinig ruimte. In de
slotminuten van de eerste
helft wist KDO de achterstand
nog om te bouwen tot een
voorsprong, zodat de stand bij 
de doelwisseling 4-5 was in het

Gelijkspel ZSC-handbalsters voordeel van het de dames uit
Kudelstaart.

Geleidelijk aan kwam ZSC deze
tegenslag te boven, al wist
KDO kort na rust de voor-
sprong nog uit te bouwen 
4-6. Danëls en Asia el Bakkeli
brachten de stand echter weer
in evenwicht, 6-6. Gedurende
de rest van de tweede helft
ontwikkelde zich een gelijk-
opgaande strijd. Eerst wist
ZSC via 8-6 een 10-8 voor-
sprong op te bouwen. Het
balvast en goed combineren-
de KDO zag echter, net als in
de eerste helft, kans in de slot-
fase terug te komen en een 
10-11 voorsprong te nemen.
Debbie Tiiboel wist in de 
slotminuut alsnog een 11-11
gelijkspel uit het vuur te sle-
pen. Voor ZSC was Romena
Daniëls met 6 doelpunten het
meest productief. Komende
zondag besluiten de ZSC-
dames het seizoen met een
uitwedstrijd tegen kampioen
Legmeervogels.

Het begin was voor ZSC, dat via
doepunten van Debbie Tibboel
en Romena Daniëls tot kort
voor rust een 4-2 voorsprong
had. Een voorsprong die groter
had kunnen zijn als paal en lat
de, overigens uitstekende,
KDO-keepster niet hadden bij-

Softbal

Flags nam in de eerste helft
van 2e inning met 0-2 de 
leiding. Het antwoord van 
ZSC kwam direct in de gelijk-
makende slagbeurt toen Edgar
Koper, Tjeerd Buijs, Ruud Bijl,
Hans Rijnders en Marcel Paap,
nadat zij op de honken waren
gekomen, ook de thuisplaat
wisten te bereiken. Onder-
steund door goed slagwerk
leverde het een 5-2 voorsprong
op.

Het heren softbalteam van ZSC heeft zich hersteld van de vori-
ge week bij Rooswijk in Velsen-Noord geleden 8-7 nederlaag.
Op het Kennemer Sportpark werd zaterdagavond het reserve-
team van The Flags uit Lisse met 13 - 9 verslagen.

In de eerste helft van de 3e
inning kwam Flags terug tot 5-
5, maar de reactie van ZSC was
verwoestend. Alle negen Zand-
voortse slagmensen betraden
het slagperk wat in eerste
instantie 7 runs en een 12-5
voorsprong opleverde. Ernsto
Vonsee accentueerde de slag-
kracht van ZSC door in zijn
twee slagbeurt in de 3e inning
een homerun te slaan die zorg-
de voor een 13-8 voorsprong.

Regelmatige zege ZSC softballers

Handbal

Duinroos- en Hannie Schaft-
school in een jongens- en een
meisjespoule tegen elkaar.

De wedstrijdpunten uit beide
poules worden opgeteld en de
school met de meeste punten
wint het toernooi. De prijsuit-
reiking is om 15.15 uur.

Schoolhandbaltoernooi
De handbalafdeling van de
Zandvoortse Sport Combinatie
(ZSC) organiseert komende
zaterdag het traditionele
schoolhandbaltoernooi. Op de
handbalvelden in Duintjesveld
spelen tussen 10.00 en 15.00
uur teams van de Oranje
Nassau-, Maria- Nicolaas-,
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Administratiekantoor 
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Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Enigma Reflexica
Fairy Golf
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IC Companys

IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lokaal ‘t
Monuta
Netexpo Internet
P. van Kleeff
Pannenkoekenhuis 
De Duinrand
Pluspunt
Sandd
Take Five
Trade Ard

Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina:
-3a Ganpati
6 Que Pasa
8 Wander & Karin
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

De adverteerders van deze week

Met het nemen van deze voor-
sprong bleek ZSC aanvallend
het kruit verschoten te hebben,
want de Lisser werper, goed
gesteund door zijn ploeggeno-
ten, stond geen run meer toe.
In de drie laatste slagbeurten
sloeg ZSC slechts één honkslag
en kwamen er ‘maar’ drie ZSC-
ers op de honken. Flags zag wel
kans om ZSC-werper Tjeerd
Buijs (2x3-slag, 3x4 wijd en 9
honkslagen tegen) te raken wat
in de 4e slagbeurt 1 en in de 5e
inning nog eens 3 runs in de
boeken bracht. In de 6e en 7e
inning hield het goed sluiten-
de ZSC-veld, dat in de slotin-
nings geen fouten meer maak-
te, de 13-9 overwinning vast.

De handbalsters concentreren zich op de bal

Raoul Snijder serveert

23
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 KONINGINNEWEG 16 ZANDVOORT

•  Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit, 
diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin 

•  Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met 
behoud van het charmante karakter

•  Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,
1 slaapkamer en een moderne badkamer

•  Perceeloppervlakte 164 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 117 ZANDVOORT
•  4-kamerhoekappartement (verbouwd naar 3)

met balkon en inpandige berging in de onderbouw
•  Op de 2e en tevens hoogste verdieping gelegen
•  Modern, sfeervol, goed onderhouden appartement 
•  Geheel v.v. kunststofkozijnen met dubbel glas 
•  Gebouw beschikt over een lift 
•  Woonoppervlakte ca. 97 m2 (incl. balkon)

 SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande 
20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

•  Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken, 
moderne badkamer en 3 slaapkamers 

•  Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
•  Voor- en achtertuin aangelegd in 2003
•  Woonopp. ca. 105 m2, inhoud ca. 300 m3

Vraagprijs: € 319.000,-vraagprijs: € 239.000,-

 KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

•  Royaal 4-kamerappartement op de 1e woonlaag
gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee 

•  Zeegerichte woonkamer, moderne keuken, 
3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2

 DE GENESTETSTRAAT 15 ZANDVOORT

•  In rustige omgeving gelegen tussenwoning
•  Op loopafstand van strand, centrum en station
•  L-vormige woonkamer met gashaard, erker en serre, 

royale open keuken en 3 slaapkamers
•  Deze woning is goed onderhouden, doch gedateerd
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 80 m2, perceelopp. 103 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

 POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT

•  Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in
één van de rustigste straatjes van het centrum

•  Woonkamer met origineel balkenplafond en
roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken

•  Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
•  De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst
•  Woonopp. ca. 34 m2, perceelopp. 56 m2

Vraagprijs: € 199.500,-

Vraagprijs: € 219.000,-

 KONINGSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande sfeervolle 30-er jarenwoning
met achterom, achtertuin op het zuiden en dakterras

•  De woning is de afgelopen jaren gerenoveerd
met behoud van het charmante karakter

•  Lichte woonkamer, open keuken v.v. apparatuur, 
3 slaapkamers en een riante moderne badkamer

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 86 m2

Vraagprijs: € 293.000,-

 SARA ROOSSTRAAT 52 ZANDVOORT

•  Moderne, goed onderhouden 4-kamermaisonnette
•  Balkon op het zuiden, inpandige parkeerplaats
•  Woonkeuken v.v. diverse app., 3 ruime slaapkamers, 

badkamer met ligbad en separate douche
•  Alle wanden en plafonds zijn gestuukt
•  Op loopafstand van station, centrum en strand
•  Woonoppervlakte ca. 115 m2

Vraagprijs: € 274.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87
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badplaats. Met inwoners in de
hoofdrol en de zee als figurant.

Met tv-beelden van ‘ik-sie-de-
son-in-de see-sakken’. Een
tekst bij dat plaatje als
‘Groeten uit Zandvoort’ zou
niet misstaan. Een burgemees-
ter die een breedvoerig, maar
onverstaanbaar, betoog houdt.
Een kunstschilder die vol 
overgave aan een schilderij
werkt. Flanerende en frites-
etende toeristen. Fascinerend
is de hoek waar tv-schermen
in een cirkel staan opgesteld.
Ze laten letterlijk gekleurde

De Mannetjes

‘Zaterdag wordt-ie officieel
geopend, maar het mooie
weer hebben we al gehad’

Opening 
strandseizoen

1

plaatjes zien, vormeloos in 
driftige, dolgedraaide beelden.
De veelheid van beeldscher-
men met hun ingelijste reali-
teit werken op de toeschouwer
als een rusteloos draaiende
caleidoscoop. Waar je ook 
kijkt, links of rechts, overal 
is kunst en ook kitsch dwin-
gend aanwezig.

Overduidelijk is dat hier een
beeldend kunstenaar van klas-
se aan het werk geweest is.
Documentairemaker Bart van
Broekhoven toont in de door
de ING-bank verlaten vertrek-

door Ton Timmermans

Zandvoort opgedeeld in 42
fragmenten. Aan de wanden
ondermeer een ingelijste foute
kopie van ‘Het Straatje van
Vermeer’. Ik mis het zigeuner-
jongetje met de traan op zijn
wang. Op elkaar gestapelde
televisies, met daarop een
bekroning van lampenkappen
waaraan onmiskenbaar een
penetrante spruitjeslucht hangt.
Daarbij televisiebeelden gezien
door een verborgen camera.
Een cameralens die de wer-
kelijkheid nuchter heeft gere-
gistreerd en toestellen die
beelden weergeven als de
scherven van een kapot gesla-
gen spiegel. Schijnbaar wil-
lekeurig gekozen fragmenten
van Zandvoort als bruisende

Zandvoort Optiek

30 mei - 
gemeenteraadsvergadering

31 mei - 
commissie Projecten en Thema’s 

• 4 Kaasstengels € 2,50

• Harde Wener met peer   
€ 1,50

• Boucheronbrood € 0,95

Geldig t/m zondag 28 mei

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 21 • 24 mei 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Opening Week aan de Zee

Actueel
P7 Voorjaarsmarkt

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Cultuur
P? Zandvoortse film in Cannes

Sport
P23 Voetbal nacompetitie

Alsof je een willekeurige
huiskamer binnenwandelt.
De Hollandse burgerlijkheid
druipt van de muren. De klei-
ne ruimte is volgepropt met
42 televisietoestellen in alle
mogelijke uitvoeringen en
maten. Ze houden Zandvoort
evenzoveel spiegels voor.

Fiat Punto 1.2 Young 3drs. AIRCO
b.j. 2005, 33900km, €10500

nu €9950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING
Televisies als spiegels van Zandvoort

ken aan de Passage op 42 tele-
visies hoe hij en zijn camera
‘onze’ badplaats en haar inwo-
ners de afgelopen twee jaar
beleefd hebben. Jammer is, dat
er voor de tv’s blijkbaar geen
grotere ruimte beschikbaar is
geweest. De presentatievorm
in een overvolle ruimte werd
misschien niet door iedereen
gewaardeerd. In ieder geval
getuigt Broekhovens’ presen-
tatie van klasse en kwaliteit.
Een vorm van creativiteit die 
in Zandvoort als moderne 
badplaats te weinig te zien is
en moet koesteren.

Het jaarlijkse zomerzotten festival, georganiseerd door Rotary Zandvoort, was weer grandioos.
Maar liefst 18 (!) teams streden om de hoogste eer. Het uiteindelijk doel van dit festival is fond-
senwerving voor een drietal goede doelen die de Rotary Club dit jaar gaat steunen.

Zomerzotten festival was weer grandioos!

Zaterdag was al duidelijk dat
het weer niet al te mooi zou
worden en de organisatie,
onder leiding van Ben
Bouman, koos er dan ook voor
om in de Beach Factory van
Center Parcs het eerste gedeel-
te van de wedstrijden te laten
houden. Toen het later op de
dag wat beter werd, konden de
laatste drie onderdelen op het
strand bij paviljoen The Spot Vervolg zie pag. 7

alsnog doorgang vinden.
Bouman: “Wat is een zomer-
zotten festival zonder strand?
Kan toch niet! Daarom gaan
we alsnog de laatste onderde-
len op het strand doen en heb-
ben we toch weer dat gevoel.”

Het was overigens de zeven-
tiende keer al dat het festival

Naast Jan van Bavelgem van EMM (links), poseren Bart van Broekhoven en Irma Gravenland voor enkele TV's.
In totaal staan 42 TV toestellen met elkaar in verbinding.
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ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

2

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

mei/juni Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-
-

17.29
18.12
19.00
19.35
20.20

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

12 mei 2006 - 19 mei 2006

Geboren:
Aimy Joëlla, dochter van: Sandbergen, Roy Elliot en
Van der Donk, Silvia Patricia Maria
Iris Trientje Jacoba, dochter van De Vente, Raymond
en Brune, Trientje
Freek Adriaan, zoon van Loos, Aäron en Bijl,
Suzanne Alice

Gehuwd:
Segbars, Cornelis Hendricus Jacobus Maria en
Goossens, Athonia Gerarda
Duin, Richard Nicolaas Maria Johannes en Van
Amerongen, Nicolette Angélique

Overleden:
Radeck, Berta Marie, oud 91 jaar
Gaillard, geb. Crietee, Johanna Maria, oud 88 jaar
Piket, geb. Jonker, Geertruij, oud 91 jaar
Haanschoten, geb.Wesselink, Gerhardina Albertina,
oud 78 jaar
Huppelschoten, geb. Verheijden, Julia Maria
Margaretha, oud 86 jaar
Sanberg, geb. Rap, Johanna Martha Wilhelmina, oud
92 jaar
Van Vliet, geb. Montagne, Geertruida Catharina Maria,
oud 89 jaar
Vergeer, Robert, oud 67 jaar
Geestman, geb. De Vries, Jane, oud 89 jaar
Paap, Arie, oud 83 jaar

02.39
03.25
04.09

-
-
-
-
-

23.04
23.44

-
13.09
14.09
15.00
15.39
16.09

1 5 . 1 0
1 5 . 5 3
16.39
04.55
05.39
06.19
07.03
07.50

10.40
1 1 . 1 8
12 .14
00.29
01.19
02.10
02.54
03.40

25
26
27
28
29
30
31
1

In herinnering

J.M. Lavertu - Drommel
- Jenny -

11 - 6 - 1927 23 - 5 - 2005

60  60  60  60  60
Wij willen onze kinderen, kleinkinderen,

broers, zusjes, schoonzusjes en zwagers,

neven en nichten en alle vrienden en ook

de thuiszorg bedanken voor het fijne feest

wat ze voor ons verzorgd hebben. Het was

geweldig, hartstikke bedankt!

Corry en Wim van Soolingen

Rotary Club Zandvoort
bedankt de volgende bedrijven die,

door hun deelname, 
sponsoring of aandeel, het 17e ZZF tot 

een groot succes hebben gemaakt.
Vomar Zandvoort, Econcern B.V.
Fetim Retail Europe, Fikszo B.V.

Gatsometer B.V., HDBGroep (Hubo)
Interfer B.V., Center Parcs Zandvoort

Intergamma B.V. (Gamma)
McCain Hoofddorp, Plieger DHZ

PWN Waterleidingbedrijf
Reisburo KVSA, Spaarneziekenhuis
JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V

Ter Hoeven B.V., WBV EMM
Strandpaviljoen The Spot

Auto Strijder
Nederlof Repro

DONDERDAG 25 MEI (HEMELVAARTSDAG)
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Geen dienst!
Protestantse gem. Aerdenhout, In verband met verbou-
wingswerkzaamheden zijn de diensten verplaatst.
Ramplaankerk, Ramplaan Overeen
10.00 uur ds. T.G. de Leegte uit Bloemendaal
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
Geen dienst!
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.00 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet

ZONDAG 28 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dhr. J.M. Prins uit Heemstede  
In verband met verbouwingswerkzaamheden zijn de
diensten vverplaatst naar Heemstede 
Pinksterkerk, Camplaan Heemstede
10.00 uur Ds. S.L. Schoch uit Den Haag
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastores D. Duijves en C. van Polvliet
1e communieviering
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

is er niets mis met de jonge-
ren van Zandvoort. Ze zijn
actief bezig zowel op school,
als in de sport én heel
belangrijk ze weten wat
ze willen. Er is bijna geen 
verschil tussen de jeugd 
van vroeger en nu. We 
waren net zo actief. Met mijn
vriendinnen liep ik gezellig
over strand naar IJmuiden 
en met de trein weer terug
naar huis. We hadden geen
skate’s maar rolschaatsen en
gebruikten de helling bij
Hotel Bouwes om met een
noodvaart naar beneden te
rijden. Net zoals nu werden
ook wij weggestuurd. Er was
weinig verkeer en we speel-
den altijd op straat. We 
hadden ‘t druk met onze
vakantiebaantjes en ontmoe-
ten elkaar s’ winters bij de
Vliegende Schotel. Daar was
in het weekend altijd wat te
doen. Zandvoort was voor
ons het paradijs.

Het zit wel snor bij de jonge-
ren van nu, daar is niets mis
mee. Maar er gaat wel van
alles mis met het jeugd-
jongerenbeleid in Zandvoort.
Waar blijft de jongerenraad?
Wanneer worden eindelijk 
de nieuwe scholen gebouwd
in het Louis Davidscarré?
Want zo leuk is het niet om
al heel lang in noodlokalen te
verblijven. Er is geen skate-
baan, eigen honk of speeltuin
en de jeugd van 11 tot 16 jaar
valt tussen wal en schip. In de
wijken van Zandvoort Zuid en
het Centrum wacht de jeugd
op speelvoorzieningen. Er zijn
allemaal mooie plannen
maar er komt niets van
terecht. Het wordt voor 
de gemeente tijd om de
mouwen op te stropen en
actief te worden voor de 
jongeren in Zandvoort. Zij
willen graag in Zandvoort
blijven wonen maar hoe 
zit het met betaalbare
woningen? Oud is in en de
jeugd? Is hopelijk toch niet
uit! Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.

Nel Kerkman

Natte opening van de Week van de Zee

Zaterdag en zondag kon men
ook genieten van de foto-
expositie ‘In het teken van 
de zee’ die in de Smederij aan
het Gasthuisplein ook nog
komend weekend te zien is.
Ook Zandvoorter van het
jaar Victor Bol was het hele
weekend actief. Met zijn
Strandactief wagen konden
belangstellenden een rit
maken langs het strand met
uiteraard zeer deskundig com-
mentaar van hem. Zaterdag

was ook het evenement Ruis
geprojecteerd. In eerste in-
stantie zou dit op het Gast-
huisplein worden georgani-
seerd maar vrijdag werd
besloten, gezien de weersvoor-
uitzichten, om alles maar in De
Krocht plaats te laten vinden.
Het was een studieproject
van een achttal dames die 
een onderzoek onder de Zand-
voortse bevolking als basis
namen om jong en oud wat
meer tot elkaar te brengen.

Een ieder kan meedoen met
workshops en genieten van
allerlei soorten muziek en
kunst.Tevens was er een infor-
matiemarkt waar veel organi-
saties zich konden profileren.

De onderdelen van het pro-
gramma van de zondag waren
voornamelijk binnenshuis. De
open atelier route was dit jaar
onderdeel van de Week van de
Zee. Op een zestal locaties 
lieten leden van Beeldende

kunstenaars Zandvoort (BKZ)
zien waar ze mee bezig zijn.
Over aandacht konden ze niet
klagen.Waarschijnlijk door het
slechte weer was er veel
belangstelling voor de Zand-
voortse kunstenaars.
Het Juttersmu-Zee-um orga-
niseerde in samenwerking met
IVN Zuid Kennemerland het
zee-evenement Luisteren, kij-
ken en zelf doen. Wat zwemt
en drijft er in de zee vroeger,
nu, straks. Allemaal korte leuke
activiteiten over de biodiversi-
teit in de zee.

Een wat groter onderdeel was
dit jaar het door Rotary
Zandvoort voor de 17e keer
georganiseerde Zomerzotten
festival. Zie voor een uitgebrei-
dere reportage elders in deze
krant.
Ondanks het weer konden de
organisatoren zeer tevreden
zijn. Goede evenementen die
veel Zandvoorters en hun gas-
ten zeer hebben gewaardeerd.

Zaterdag is de week van de zee door wet-
houder Wilfred Tates geopend. Hij deed
dat tijdens de première van de documen-
taire ‘De wind waait uit zee: van vissers
tot gastheren’, van Bart van Broekhoven.
De opening werd opgeluisterd door het
Haarlems Harpensemble, onder leiding
van Céline van der Boom met sfeervolle
muziek en poëzie van en door Dichter bij
zee Marco Termes.

Zandvoort krijgt ‘Zorgstraat’

door Ton Timmermans

De Zorgstraat gaat méér bie-
den dan alleen trapliften en
rollators. De openingsbrochu-
re bericht dat er ook een
team zorgverleners klaar
staat, waaronder een arts,
psycholoog en een verpleeg-
kundige. Niet alleen een
‘straat’ met zorgproducten
wordt geboden, ook is er een
vertrek ingericht voor fysio-
en ergotherapie, bestemd
voor jong en oud.“Naast een
uitgebreid kooppakket kun-
nen we ook allerlei thuiszorg-
producten te huur aanbie-
den” vult een trotse directeur
R. de Vries aan.

Het uit eigen middelen of
Persoonsgebonden Budget
(PGB) aanschaffen of huren
van zorgartikelen was tot
voor kort alleen mogelijk 
in zorgwinkels buiten de
gemeentegrenzen van Zand-
voort.“We mogen blij zijn dat
er nu een zorgwinkel dichter-

bij is” laat Pluspunt weten.
“Het biedt een toegevoegde
waarde”. Volgens de Gouden
Gids zijn in Zuid-Ken-
nemerland enkele tientallen
zorginstellingen actief. Ge-
zien dat grote aanbod is het
nog maar de vraag of de
mensen door de bomen het
bos nog zien.

Dat in de brochure van de
‘Zorgstraat’ gewezen wordt
op het zogeheten zorgloket
van ZorgContact ziet Anja
Vink, directeur van Pluspunt,
niet als verwarrend. Immers,
onder gemeentelijke regie
functioneert al geruime 
tijd in het centrum van
Zandvoort een gratis te 
raadplegen Loket Zandvoort.
“Die twee kunnen prima
naast elkaar bestaan” aldus
Vink. De feestelijke opening
van ‘De Zorgstraat’ is op
zaterdag 10 juni van 10.30-
15.30 uur.

‘Huisje, boompje, beestje’. Een zegswijze die beknopt weergeeft
wat er nodig is om aangenaam te leven. Vanaf 10 juni krijgt
Zandvoort een zogeheten ‘Zorgstraat’. In het woonzorgcentrum
Huis in de Duinen is alles verkrijgbaar dat voor de hulpbehoe-
vende mens het leven aangenamer maakt. Stichting Zorgcontact
en Vitalis Nederland BV zijn daartoe een samenwerkingsver-
band aangegaan.

Politieberichten
Vrouw beroofd
Vorige week vrijdag is een 53-
jarige vrouw uit Zandvoort op
de Zandvoortselaan beroofd van
haar tas. De vrouw fietste van-
uit Haarlem richting Zandvoort
en werd ingehaald door een
bromfiets.De passagier hiervan
rukte in het voorbijgaan met
kracht de tas van de vrouw van
haar fiets en ging er mee van-
door. In de tas zat een klarinet.
De bestuurder en de passagier
droegen zwarte helmen. De
politie stelt een onderzoek in en
is op zoek naar getuigen van de
beroving.Getuigen worden ver-

zocht te bellen naar team
Zandvoort, tel. 0900-8844.

Ernstige aanrijding met
fietster
Op 19 mei heeft in de ochtend
een ernstige aanrijding plaats-
gevonden op de Dreef in
Haarlem. Een personenauto,
bestuurd door een 29-jarige
Zandvoorter en een 15-jarig
meisje op de fiets. De 15-jarige
fietsster is met ernstig hoofd-
en rugletsel naar het zieken-
huis vervoerd en de 29-jarige
automobilist is door de politie
meegenomen voor verhoor.

Percussieworkshop tijdens het evenement Ruis
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Sterk Reco darttoernooi
bij ZSC

Afgelopen zaterdag werd het eerste Reco ZSC dar-
toernooi georganiseerd. Maar liefst 58 (!) pijltjes-
gooiers, waaronder 20 dames, waren naar de
Kennemerweg gekomen om mee te kunnen doen.
Niet alleen uit Zandvoort, maar ook uit de hele regio.
ZSC had autoschadebedrijf Reco als grote sponsor
gevonden en hebben die naam aan het darttoernooi
gegeven.

Gespeeld werd er vol-
gens het 501 systeem,
het spel dat door de pres-
taties van voornamelijk
Raymond van Barneveld,
zo populair in Nederland
is geworden. De dartaf-
deling van ZSC bestaat
nog maar een paar
maanden, maar nu al is
duidelijk dat het op één
na de grootste afdeling
is van omnivereniging.

Nadat de eerste poule-
wedstrijden waren
gespeeld werd duidelijk
dat het een sterk bezet

Voortdurend zoeken 
wij nieuwe bezorgers! 

Jong of oud,
meld je nu aan! 

Bel 0251-674433 of mail
je gegevens naar

info@zandvoortsecou-
rant.nl  

Met spoed zoeken
wij bezorgers voor

omgeving Van
Lennepweg

Hele straten 
zitten op jou te

wachten…

toernooi zou worden.
Uiteindelijk ging Mascha
ter Wolbeek bij de dames
met de eerste prijs naar
huis. Ilse Groeneveld
werd tweede en Ineke
Mussche derde.
Bij de heren was
Benjamnin Dek de sterk-
ste met als goede twee-
de Hans Tisseur en Bert
Gerrits werd derde.

Het eerste volgende toer-
nooi zal op 26 augustus
zijn. Meer informatie bij:
Marcel Draijer,
tel: 06-53706162.

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

MEI 
DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort

WK Quiz:
Meet je voetbalkennis met anderen.
Deelname is gratis.
Aanvang 21.00 uur,
Williams Pub, Haltestraat.

Voorjaarsmarkt
Grote markt met honderden kramen
verspreid door het hele centrum

Historische Zandvoort Trophy,
Circuit Park Zandvoort.

JUNI
Pinksterraces,
Circuit Park Zandvoort.
Aan de start komen de bekende 
raceklassen, waarin gestreden zal 
worden voor de diverse nationale 
kampioenschappen.
Tevens is de BRL V6 en Light present.

Italia a Zandvoort,
Circuit Park Zandvoort.

Signeersessie van KLUUN.
Zijn nieuwste boek ‘De Weduwnaar’
en zijn bestseller: ‘Komt een vrouw bij
de dokter’.
Bruna Balkenende, 14.30 - 15.30 uur

Studio 118 danst… 
Uitvoering van de dansschool van
Conny Lodewijks.
Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,
aanvang 19.30 uur.
Bel voor kaarten:5712598

ZC W21 C.xpr  23-05-2006  09:56  Pagina 4

5

Politiek Interview met raadslid VVD

Door 
Lenna van den Haak

Drukke tijden dus
voor VVD-er Belinda
Göransson. “Tot nu
toe kan ik alles wel combine-
ren. Ik werk als de kinderen op
school zitten, het inlezen van
stukken doe ik ‘s avonds en de
vergaderingen zijn ook in de
avond. Tot nu toe gaat het
nog goed”, zegt Göransson
lachend.

Nu de raad is ingezeteld en de
commissies zijn ingedeeld
kan het echte werk beginnen.
“Ik ben iemand die houdt van
aanpakken, de besluitvorming
mag van mij ook wel wat snel-
ler.’’ Göransson is ingedeeld in
de commissie Planning en
Control. Niet iets wat ze direct
ambieerde, maar ze ziet het
wel als een uitdaging.

Als nummer 3 op de lijst is het
voor Göransson de eerste keer
dat ze ook echt zitting neemt
in de Raad. “Met de vorige
raadsverkiezingen stond ik
13de, niet echt een verkiesba-
re plek. Nu was de kans veel
reëler dat ik in de Raad zou
komen. Om zich verkiesbaar
te stellen moest ze eerst uit
het bestuur. Daarna werd 
duidelijk dat ze op nummer 3
kwam te staan.

Wat ze de komende vier jaar
voor Zandvoort in petto heeft
is duidelijk.“Het belangrijkste
is dat Zandvoort op de kaart
wordt gezet. Tegenwoordig
kan je heel goedkoop naar
Turkije, gaat men ook vaker op
vakantie. Mensen gaan niet
meer voor twee weken naar

Zandvoort. We moeten zor-
gen dat ze wel komen, maar
nu voor een lang weekend of
een midweek.”

“Behalve voor toeristen moet
Zandvoort ook een betere
leefomgeving worden voor
haar inwoners.” Ze vindt dat
er weinig tot niets is voor 
kinderen, tieners en jong 
volwassenen. Daarom pleit
Göransson ook voor een jon-
gerenraad.“Tijdens de jonge-
renbijeenkomst politics@9,
die in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen
is gehouden, heb ik gezegd
dat als ik in de raad kom er
een jongerenraad komt. Een
soort van denktank en klank-
bord voor jongeren maar die
tevens de raad kan bijstaan
met adviezen. Nu moeten we
kijken hoe we dat van de grond
gaan krijgen.”Goransson denkt
ook aan een jongerenloket,
een informatiebalie waar je
heen kunt als je vragen hebt
over bijvoorbeeld huisvesting
of het aanvragen van subsi-
dies.“We hebben al een oude-
renloket, dus waarom ook
niet zoiets voor jongeren?”

Voorlopig is ze nog aan het
inlezen. Rapporten, stukken
en andere nota’s wachten op
haar.“Ik voel me wel volksver-
tegenwoordiger, dus moet
hier goed mee omgaan. Ik zet
mijn voelsprieten aan en als
ik iets tegenkom zal ik het bij
de fractie inbrengen.’’

Belinda Göransson

Ze is moeder, echtge-
note, huisvrouw en
ze werkt 32 uur in de
week. Waar haalt ze
de tijd vandaan om
ook nog eens raads-
lid te zijn voor de
VVD? De Zandoortse
Courant vroeg het
het kersverse nieuwe
VVD-raadslid Belinda
Göransson.

Met oog en oor
de badplaats door

De hond
Een aantal weken geleden
werd bij de ingang van raad-
en commissievergaderingen
een aantal keren het bordje
‘Verboden voor honden’
geplaatst. Een begrijpelijke
zaak, want net zo min als 
er in het raadhuis gerookt
mag worden horen ook onze 
trouwe viervoeters niet
thuis in ons gemeentehuis.
Merkwaardig is daarom vori-
ge week te zien dat wethou-
der Tates, in gezelschap van
zijn hond, op zijn kamer zat
te werken. Mogelijk kan de
bewindsman nog moet
wennen aan z’n nieuwe leven
en moet ook zijn hond daar
nog aan wennen. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat
het huisdier de wethouder
van dienst kan zijn bij de
moeilijke problemen die
opgelost moeten worden. Of
wordt voor deze hond in de
komende vier jaar een uit-
zondering gemaakt?

Raadhuisplein
Het vernieuwde Raadhuis-
plein zal komende zondag 
in gebruik gesteld worden
door oud-wethouder Hans
Hogendoorn. Over het al-
gemeen wordt er vol waar-
dering gesproken over het
nieuwe plein. Toch kleven 
er nog wat schoonheidsfout-
jes aan de nieuwe opzet.
De vorige week geplaatste

bankjes (zonder leuning) pas-
sen uitstekend in het nieuwe
beeld. Alleen is al binnen een
paar dagen duidelijk gewor-
den dat onder de bankjes
zich veel klein vuil verzamelt
omdat de onderkant niet
afgesloten is. Het is waar-
schijnlijk ook moeilijk weg te
halen. Zonder twijfel is er ook
een oplossing voor.
Een ander punt is het gedeel-
te van de Louis Davidsstraat
waar de bushaltes gesitueerd
zijn. Regelmatig komt het
voor dat weggebruikers
bewust de verkeerde rijrich-
ting kiezen om of snel één
van de nieuwe parkeerplaat-
sen te bemachtigen, dan wel
sneller bij het postkantoor te
zijn. Onze politie is helemaal
ingesteld op handhaven.
Mogelijk dat dit onderdeel
van de Zandvoortse verkeers-
situatie eens extra aandacht
kan krijgen.

De Krant
In Canada verschijnt al vele
jaren een Nederlandstalig
maandblad met de veelzeg-
gende naam ‘De Krant’. De
uitgevers Gerard en Janny
Bonekamp uit Surrey in
British Comlumbia (in de
omgeving van Vancouver),
brachten deze maand op de
voorpagina een foto van het
Zandvoortse raadhuis. Ze ver-
melden daar echter bij dat
het ging om een plekje in de

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

gemeente Haarlem. Ik vroeg
me af of ze in Canada denken
dat Zandvoort behoort tot
de gemeente Haarlem? Of
hebben zij daar informatie die
wij nog niet hebben? Elders
in het 28 pagina’s op week-
endformaat verschijnende
blad stonden nog twee plaat-
jes uit Zandvoort. Eén van de
fontein voor ons raadhuis en
één van de Boulevard de
Favauge. Een onverwacht
stukje Zandvoort Promotion
in Canada.

Grapje?
Wethouder Tates was met
oud-wethouder Demmers
afgelopen zaterdag te gast
in het ZFM-programna
‘Goede Morgen Zandvoort’.
Michel Demmers heeft op
zijn bekende wijze de luiste-
raars uitgelegd hoe de
Groene Vlag tot stand is ge-
komen. Aan het einde van 
het gesprek meende de heer
Tates, nadat hij zijn voorgan-
ger Demmers had horen 
praten over het milieu, te
moeten opmerken dat het
maar goed was dat hij nu de
portefeuille milieu beheerde.
Is dit een onvriendelijke uiting
van superioriteit of is het een
grapje van de heer Tates? In
beide gevallen kan gesteld
worden dat een dergelijke
benadering niet prettig over-
komt. Maar nogmaals mis-
schien was het een grapje!
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De afgelopen week stond
OBS De Duinroos in het
teken van Frankrijk. Culinair,
kunstzinnig en inhoudelijk
werd Nederlands best
bezochte vakantieland toe-
gelicht. Op donderdag was
er een spetterende show
waarin alle groepen Franse
liedjes ten gehore gebracht.

OBS De Duinroos in teken van Frankrijk
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Zondag hadden Ronald en Oscar Vos van paviljoen Skyline 13
de opening van hun reeks feesten en workshops over de 400
jarige relatie tussen Australië en Nederland gepland. Door de
klimatologische omstandigheden kwam er helaas niet veel van
terecht. Wel was er een zeer leerzamer workshop van Lies
Beijerinck, de beste didgeridoo speelster van Europa.

zondag 28 mei voorjaarsfestival
Sinds vorig jaar staan de jaarmarkten weer op de
Zandvoortse kalender. De Ondernemers Vereniging
Zandvoort heeft ze in samenwerking met Pole Position
weer op de kaart gezet.

Het eerste festival is het
Voorjaarsfestival van zondag
28 mei. Dit festival moet u
echt even gezien hebben,
meer dan 350 kramen (dit
jaar in eigen Zandvoortse
kleuren!) door het gehele
centrum van Zandvoort,
waar Zandvoortse winke-
liers, markthandelaren en
particulieren met speciale
acties zullen komen. Het fes-
tival vindt net als vorig jaar
plaats in hartje centrum,

waardoor het een unieke
uitstraling heeft. Het festi-
val biedt een enorm uiteen-
lopende hoeveelheid pro-
ducten, je kunt het zo gek
niet bedenken of het is er te
vinden. Curiosa, sieraden,
muziek, kleding, heel veel
kunst, mensen die potten
beschilderen; alles bij elkaar
een enorm kleurrijk geheel.
Natuurlijk zijn ook alle win-
kels geopend van 10.00 tot
22.00 uur.

Het programma:
Podiumactiviteiten Raadhuisplein:
10.00 uur Start Voorjaarsfestival.
11.00 uur officiële opening vanaf het podium 

i.c.m. straattheater
11.15 uur voordracht door dorpsdichter Marco Termes
11.30 uur bezichtiging op hoog niveau van het nieuwe

centrum vanuit de ‘Sky Cage’, 50 meter hoog
11.45 uur doorlopende voorstelling diverse 

straattheater acts.
12.00 uur de eerste Zandvoortse weggeefshow op het

podium op het Raadhuisplein.

Optredens Magisch Zandvoort:
Tussen 11.00 en 18.00 uur optredens van magische 

artiesten.

Meedoen!
Heeft u nog leuke handel en interessante spullen hebben,
dan kunt u zich nog inschrijven voor het zomerfestival op
13 augustus of het feestfestival op 26 november. Dit kan
voor tweedehands spullen op tel. 57 37355 en voor nieuwe
artikelen op www.zandvoortpromotie.nl 

400 jaar Australië - Nederland
bij Skyline

Bijzondere race tijdens Historische Zandvoort Trophy

De beide ondernemende
strandpachters hadden om
hun feest luister bij te zetten
de Australische ambassadeur
uitgenodigd. Deze was echter
verhinderd maar was wel zo
vriendelijk om zijn tweede
man, councelar Jeff Hart, naar
Zandvoort te sturen. Hiermee
gaf hij aan de serie evenemen-

ten van Skyline zeer serieus te
nemen. De heer Hart werd
door twee Zandvoortse raads-
leden welkom geheten omdat
de collegeleden, ondanks uit-
nodigingen, (weer) niet aan-
wezig waren om de vertegen-
woordiger van Australië te
ontvangen met de egards die
zo een persoon verdient.

Komende week zal Jan
Lammers zijn vijftigste verjaar-
dag vieren. Om deze mijlpaal
aandacht te geven heeft zijn
vriend Tonnie Zwanenburg
zich uitgesloofd om er iets 
speciaals van te maken. Het
is Zwanenburg gelukt om de

originele Triumpf Spitfire,
waarmee hun mentor Rob
Slotemaker in 1964 voor het
eerst als Nederlander de 
24 uur van Le Mans wist te
winnen. Het was dan wel-
iswaar niet de overall titel
maar ‘slechts’ in de klasse tot

2000 cc. Deze bolide had 
als racenummer het getal 
50. Slotemaker is helaas niet
ouder geworden dan 50 en
Lammers wordt komende
week 50.

Komend weekend zal Lammers

uitkomen in een officiële race
op Circuit Park Zandvoort. De
Spitfire is vanaf woensdag al
in Zandvoort en staat op de
slipschool gestald. Zwanenburg
heeft de garage het uiterlijk
van de pitsbox uit 1964 ge-
geven, in de originele, British
Racing Green, kleuren.

Lies Beijerinck bespeelt de did-
geridoo, een muziekinstru-
ment van de Aboriginals, al
zeven jaar professioneel. Ze
had ooit een workshop
gevolgd en was direct volledig
door het mysterieuze instru-
ment betoverd. Nu trekt zij
door heel Europa met haar
groep, een tweede didegridoo
speelster en een percussionist,
om mensen warm te maken
voor deze vorm van muziek
maken. Na de workshop liet de
heer Hart zien dat ook hij het
instrument machtig is. Samen
met Beijerinck en nog twee
spelers konden de aanwezigen
genieten van de betoverende
klanken van dit eeuwenoude
instrument.

De volgende datum in de serie
evenementen is 18 juni aan-
staande. Dan kan er vooral
genoten worden van wijn
proeverijen, sport, muziek, cul-
tuur en lekkere gerechten
onder de noemer: Tasting
Australia. De opbrengst gaat
naar de stichting KIKA (kinde-
ren kanker vrij). Vrijhouden
dus!

Het was overigens de zeven-
tiende keer al dat het festival
wordt georganiseerd. En ook dit
jaar was het succesvol. Niet
alleen uit sportief oogpunt,
maar ook voor de goede doelen
die gesteund gaan worden.
Uiteindelijk bood spreek-
stalmeester van dienst, Peter
Keller,een cheque aan ter waar-
de van maar liefst €32.000!

De goede doelen die dit jaar
een bijdrage tegemoet kunnen
zien zijn:
- Stichting De hond kan de was
doen. Een non-profitorganisa-
tie met ideële doelstelling. De
stichting geeft mensen met
een motorische beperking, een
professionele begeleiding bij
het opleiden van een hulphond.

- Stichting Geef Gambia toe-
komst. Een organisatie die arme
en zeer arme meisjes in Gambia
de mogelijkheid beidt om een
opleiding tot coupeuse te volgen.
- De jaarlijkse organisatie van
een aantal dagen speciaal voor
Zandvoortse ouderen, zoals de
Sinterklaasavond door Rotary
Zandvoort.

Uiteindelijk is het zomerzotten
festival gewonnen door Hubo
(HDB Groep) uit Den
Doldermet als goede tweede
(slechts 1 punt verschil)
Gamma (Intergamma bv) uit
Leusden en als derde Frikszo bv
Houtproducten uit Lekkerkerk.
Alle drie doe-het-zelf bedrijven.
Toeval?

Zomerzotten festival was weer grandioos!

Didegridoospelers vlnr pr-man ambassade, Jeff Hart, Lies Beijerinck, Oscar Vos

Zomerzottenfestival bracht weer veel plezier

Vervolg van pag. 1

Op de rode stippen zullen Straatartiesten optreden.

ZC W21 C.xpr  23-05-2006  10:40  Pagina 7

STRANDPAVILJOEN THALASSA (18)

Gemengd Koper ensemble& De Babbelwagen 

met visafslag

verder wordt medewerking verleend door:
Onze Broer komt ookRoberto & Humphry

Gratis kaarten af te 
halen bij Anita & Huig

Strandpaviljoen 18
(Zolang de voorraad strekt)

www.strandpaviljoenthalassa.nl 

Organiseert 
op 3 juni a.s. 

vanaf 
14.00 uur

in samenwerking met:

“Nieuwe Haringhappen” 

oorganiseert in samenwerking met 

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant  
Griekse avond op woensdag 31 mei

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis) in buffetvorm voor 
€ 14,50 p.p. 

Compleet met live entertainment van de Griekse muzikanten Attika.

Locatie: Strandpaviljoen 8, achter het casino. 
Voor reserveringen: 023-5716406 

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee
Zaterdag 27 mei
vanaf 20.30 uur:

Uw muziek
begeleidt 

door Johan
(misschien zelf een cd meenemen)

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27
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ZANDKORRELS
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OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Elkedaghap
€ 5,-

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden, Dit keer

wordt besproken toekomst, verleden en het heden.
Via de tarotkaart of uw hand, Wordt de situa-
tie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Cha i de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee? 
Ons nieuwe zuurdesembrood Maakt ons
assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op het naturelstrand.
*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, 

voor meer info belt u Ganpati: 06-54270763

Lijfspreuk:
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat,Het gaat erom 
hoe je de reis er naartoe maakt

Ganpati the natural beach

4E 
GRATIS

DE

Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en
kleuren vanaf heden t/m 30 juni
of zolang de voorraad strekt.

Zeestraat te huur 
aangeboden (1)

2-k.appartement ca. 60 m2,
€825 ex. 023-5739234 

www.greevenmakelaarij.nl
Zeestraat te huur 
aangeboden (2)

2-k. appartement ca. 40m2,
€750 ex. 023-5739234

www.greevenmakelaardij.nl

Behang- en
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

Tel/Fax 
571 31 72
Mobiel 

06-54 264 259
Voor al uw behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

Te huur:
woonruimte voor
max. 2 personen.

Eigen opgang,
WC & douche, keu-

ken, woonkamer,
slaapkamer & was-
machine € 675,00
p.mnd., all incl. Inl.:

06-25155900

Aangeboden: Amsterdam
Slotermeer, laagbouw, mooie
2-kamerwoning m∂et box.
Eigen opgang, wenteltrap
naar zolder. Huur: €175,00

p.m. Overname is ook moge-
lijk! Gevraagd: woning in
Zandvoort. Mag ook een

seniorenwoning zijn.
Tel. 020-6149567.

Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Welke visolie is nou het beste?

Wij hebben Hoogwaardige diepzeevisolie met
Omega-3 vetzuren, DHA en EPA

Pure & Simple / Brederodestraat 26a
023-5737257 / 0622249100

www.pureherbal.nl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Geld

t vo
or

ALLE
 DAMES E

N HERENSLI
PS

SLOGGI SLIPS,3

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten

www.bouwbedrijf-havenaar.nl
nieuwbouw, verbouw en onderhoud

Zandvoort telefoon: 023-573 51 76

Ook voor alle zomergasten alleen maar voordeel!

Met een ZandvoortPas wordt winkelen,
uitgaan en eten in Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

www.ganpati.nl
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weer terug gegaan naar de
Duinroos, waar ze nu in de
laatste klas zit. Met je elfde jaar
al in de laatste klas? Dat kan,
want Annelot heeft groep 2
overgeslagen en het betekent
wanneer ze straks naar het
Kennemerlyceum in Overveen
gaat, zij de jongste brugklas-
ser is. Annelot weet ook al welk
beroep ze later kiest. Ze wil
graag onderwijzeres op een
basisschool worden. Toch
vraag ik nog even aan haar wat
het verschil is tussen een

Franse en een Nederlandse
school. “In Frankrijk krijgen de
leerlingen veel meer huiswerk
dan hier”, zegt Annelot. Deze
week is er op de Duinroos 
een Franse week dus dat is
voor Annelot bekend terrein.
Vandaag moest iedereen tij-
dens een spel zoveel mogelijk
Franse woorden opschrijven.
Een makkie voor je, zeg ik. “Ja,
maar”, legt Annelot uit “mijn
aantal woorden wordt wel
door twee gedeeld anders zou
het niet eerlijk zijn”.

Interesse’s
Annelot handbalt al drie jaar

Tekst en foto Nel Kerkman

Dit is de laatste jongere in Zandvoort die wordt geïnterviewd
voor deze rubriek. In september komt er iets anders voor terug
maar daar hoort u meer over. De 69 ste jongere is dit keer qua
leeftijd echt jong en daarom is het leuk om deze leeftijdsgroep
ook eens in de schijnwerper te zetten. Ik had haar ontmoet
tijdens de herdenkingsmiddag bij het Vliegersmonument die
de Duinroosschool geadopteerd heeft. Zij mocht de oorkonde
aannemen van de heer Borghouts, Commissaris van de Koningin,
Noord-Holland. Later hoorde ik dat ze ook drie jaar in Frankrijk
heeft gewoond. Hoe was het om daar naar school te gaan?
Annelot Kaspers vertelt het u en nog veel meer. Ze is op 
8 november 1994 geboren en woont met haar ouders, broer
Bart (14) en zusje Renée (6) in het groene hart van Zandvoort.
O ja, ze heeft ook nog twee goudvissen.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

Drie Zandvoortse ondernemers hebben een groep van 70 gees-
telijk gehandicapte volwassenen een onvergetelijke dag
bezorgd. Karaoke en frisdrankjes met gebak in Danzee, spellen
in het Circus Theater en BBQ’en bij Mango’s Beach Bar, het
kon niet op.

Zandvoortse ondernemers
bezorgen gehandicapten 

een onvergetelijke dag

De Zandvoortse ondernemer
Sjoerd Sinke werd vorige week
woensdag 40 jaar en dat
wilde hij vieren. Deze vaste
gast van Grand Café Danzee
en Mango’s Beach Bar ging
met de beide eigenaren om
de tafel zitten en daaruit werd
geboren dat de werknemers
van de sociale werkplaats uit
Delft, die voor Sinke veel werk
verrichten, werden uitgeno-
digd om naar Zandvoort te
komen om het feestje van de
ondernemende Zandvoorter
luister bij te zetten.

Serge van Lent (Danzee) ver-
welkomde de feestgangers
met frisdrank en gebak, waar-
na er de gelegenheid was om
hun zangkunsten ten gehore
te brengen met een onvervals-
te Karaoke. Ook was er een
grote verrassing voor ze.
Robbie Ronalds, de zanger die

in de show van het bekende
TV konijn Ab Normaal optrad,
bracht enkele van zijn beken-
de nummers ten gehore.
Hiermee kreeg hij de feest-
meute zelfs tot het lopen van
een onvervalste polonaise
‘Hollandaise’.

Daarna ging de groep naar de
benedenzaal van Circus
Zandvoort waar ze zich moch-
ten uitleven op de diverse
spellen en spelletjes. Toen de
groep wat hongerig werd, was
het tijd om naar Mango’s
Beach bar te trekken alwaar
ze een BBQ werd aangeboden
door Bas Lammers. Ook hier
was Robbie Ronalds aanwezig
want bij de nummer 1 strand-
tent van Nederland werd een
gedeelte van zijn nieuwste CD
opgenomen en werd het weer
één groot feest. Een verjaardag
om nooit meer te vergeten!

School
Annelot heeft van groep 1 tot
groep 3 op de Duinroos ge-
zeten. Daarna is ze voor drie
jaar naar Frankrijk verhuisd.
Dat is wat als je zes jaar bent.
Je spreekt geen woord Frans en
je moet naar een vreemde
school. In het begin, vertelt
Annelot, was het best moeilijk.
De schooltijden zijn langer dan
in Nederland want je zit van
9.00 tot 17.00 uur op school. Je
krijgt tussendoor een warme
maaltijd en je moet natuurlijk

aan de taal wennen. Met hulp
van een woordenboekje en
haar broer die ook op dezelfde
school zat, raakte Annelot
spelenderwijs gewend aan de
taal en aan de lange school-
tijden. Een keer per week ging
ze ook nog naar de Inter-
nationale school. Ze maakte
snel vriendinnen waarmee ze
veel buiten speelde. De tempe-
ratuur is daar beter dan hier en
het zwembad in de tuin was
een leuke bijkomstigheid. Nu,
na drie jaar, is Annelot weer
terug in Zandvoort. Eerst is ze
naar de Mariaschool geweest
maar tenslotte is ze toch 

“Mijn lievelingsvak is rekenen”

bij de Zandvoortse Sport
Combinatie (ZSC).Toen ik haar
zondag 14 mei belde om haar
uit te nodigen voor dit inter-
view, had ze net een wedstrijd
gespeeld en het resultaat?
Haar team is kampioen ge-
worden en dat waren ze ook 
al met de zaalcompetitie.
Annelot heeft ook een jaar
gehockeyd maar is daarmee
gestopt. Omdat allebei de
sporten in het weekend waren,
moest Annelot kiezen tussen
handbal en hockey. Ze heeft
uiteindelijk toch voor handbal
gekozen. Momenteel speelt
Annelot niet zo vaak op haar
blokfluit maar wie weet is er
straks bij het Kennemerlyceum
een muziekgroep waar ze
terecht kan.

Zandvoort
Annelot vindt Zandvoort
een gezellig dorp, maar als ik
vraag of ze hier zou willen 
blijven wonen dan twijfelt
ze. Frankrijk was qua natuur,
ruimte en rust ook aantrekke-
lijk. Als haar vader voor zijn
beroep weer uitgezonden
wordt dan gaat ze natuurlijk
mee. Hoewel het een grote
overgang zal zijn met haar 
vervolgstudie. Maar zo ver is
het nog niet, nu is het nog
genieten van zon, zee, strand
en heerlijk op straat spelen.
In haar woonbuurt lukt dat
nog wel, daar komt bijna geen
verkeer langs. Dank je wel
Annelot dat je mijn laatste
gast was. Het ga je goed in 
je verdere leven, waar het ook
zal zijn.

De Kinderhoek

Zie je in dat kippenhok
vader Haan, heel voldaan

Deftig stappend voorwaarts gaan?
Veertjes glad, kopje recht.

Kukeleku, dat staat niet slecht!

Kijk, daar op die ronde stok,
zit ma Kip en kakelt blij:

“Tok tok tok, alweer een ei”.

Haan en kip
“Kukelekuuuu”, zegt vader Haan.

“Kukelekuuuu, dat is knap
gedaan!”

En hij loopt weer keurig recht
of hij dat eitje heeft gelegd!
Al die eitjes, goed verstaan,
komen niet bij vader Haan

maar bij moeder Kip vandaan!!
Lienke.

Gehandicapten-feest in danzee

Annelot Kaspers

ZC W21 C.xpr  23-05-2006  10:43  Pagina 9

                                              



ZC W21 C.xpr  23-05-2006  09:59  Pagina 10

11

Zandvoortse Courant •  nummer 21 •  24 mei 2006

De film ‘Een ingewikkeld
verhaal, eenvoudig ver-
teld’ die mede door de
veel te jong overleden
Zandvoorter Robert
Schmidt werd geprodu-
ceerd, is de Nederlandse
inzending voor het film-
festival in Cannes. De film is het afstudeerproject van een aan-
tal leerlingen van de Nederlandse Film en TV academie.

The Beach Pop Singers:
Friends in Concert

In een goed gevulde kerk gaf The Beach Pop Singers vrijdag-
avond een groot popconcert. Met bekende nummers van onder
andere Abba en Robbie Williams zong zelfs het publiek een
handje mee.

Geen stijve koorkleding of
strak in het pak. Iedereen was
in zijn eigen feestkleding, wat
het concert een vrolijk en
gezellig informeel tintje gaf.
Vele popnummers passeerden
de revue. De Nederlandstalige
nummers ‘Zelfs je naam is
mooi’ van Henk Westbroek en
het nummer ‘Toveren’ van
Herman van Veen mochten
rekenen op interactie met het
publiek. Tenor Jan-Hilco Dietz
trok zelfs zijn tovenaarsge-
waad aan en kreeg zo het
enthousiaste publiek op zijn
hand. Dezelfde ‘grappenmaker’
waagde zelfs een dansje met
iemand uit het publiek, toen
het koor de cover ‘Something
Stupid’ van Nicole Kidman en
Robbie Williams zong.

Het relatief jonge koor (opge-

richt in zomer 2004, red.) heeft
een uitgebreid repertoire,
zodat zowel jong als oud kan
genieten van bekende pop-
songs. Een extra moeilijkheids-
graad voor het koor is het feit
dat de pianist tevens de diri-
gent is. Vandaar dat de het
koor Beach Pop Singers naar-
stig op zoek is naar een goede
pianist. Ook de bas- en tenor-
partijen mogen nog wat meer
aangevuld worden met extra
stemmen. De Beach Pop
Singers hebben bewezen dat
popliedjes wel degelijk vier-
stemmig gezongen kunnen
worden en dat de drempel om
naar een koor te komen kijken
en luisteren weer een stukje
meer verlaagd is.
Voor meer informatie,
check de website 
www.thebeachpopsingers.nl

Inside It looked like the perfect bank robbery.
But you can’t judge a crime by its cover.

Het begint doodgewoon: Vier mensen in schilderskleding gaan
de drukke Manhattan Trust bank binnen. Enkele seconden later
nemen de rovers het gebouw na een minutieus geplande actie
in bezit. Een vijftigtal klanten en personeelsleden worden onge-
wild pionnen in een tot in details beraamde bankroof.

De rechercheurs Keith Frazier
(DENZEL WASHINGTON) en Bill
Mitchell (CHIWETEL EJIOFOR)
krijgen opdracht om contact
te leggen en te onderhande-
len met de leider van de rovers
Dalton Russell (CLIVE OWEN)
om de gijzelaars veilig vrij te
krijgen. Ook inspecteur John
Darius (WILLEM DAFOE) heeft
goede hoop dat er een geweld-
loze oplossing op korte termijn

mogelijk is. Maar het loopt wel
even iets anders. Russell ont-
popt zich als een zeer sluwe en
doodkalme tegenstander die
alles volledig in de hand heeft.
Hij trekt aan de touwtjes en
brengt niet alleen de gijzelaars
in verwarring maar ook de
politie. De bankrovers lijken de
politie steeds een stap voor te
zijn waardoor ze Frazier en
Darius continu te slim af zijn.

Examenfilm van Robert Schmidt
naar filmfestival van Cannes

Geen Nederlandse films dit
jaar in het hoofdprogramma
van het beroemde filmfestival
van Cannes. Maar in de stu-
dentencompetitie draait wel
de eindexamenfilm ‘Een inge-
wikkeld verhaal, eenvoudig ver-
teld’. Deze film van regisseur
Jaap van Heusden en scenarist
Patrick van Es vertelt het ver-
haal van twee vrienden Lukas
(Dragan Bakema) en Tom
(Johnny de Mol), van wie de
laatste ten dode blijkt opge-
schreven door de taaislijm
ziekte (Cystic Fibrosis). Het ver-

zet van de twee humorvolle
jongens tegen de dood leidt
tot verschillende lichte, absur-
de situaties.Terwijl de gezond-
heid van Tom snel achteruit
gaat, besluit Lukas om hun ver-
haal te vertellen. In flarden
komen de episodes die hij
belangrijk vindt voorbij.

De studentencompetitie als
onderdeel van het filmfestival
vindt plaats vanaf 1998. Aan de
bekroning is een geldbedrag
verbonden en de toezegging
dat de eerste lange speelfilm

van de winnende student(en)
verzekerd is van een vertoning
op het Filmfestival van Cannes.
De Nederlandse inzending is
gekozen uit 1200 inzendingen
uit de gehele wereld. De 27
minuten durende film strijdt
met 17 andere films om de
Cinefondation Award, een spe-
ciale juryprijs. Het is de twee-
de keer dat een Nederlandse
studentenfilm is geselecteerd.
Vier jaar geleden werd de eind-
examenfilm ‘De laatste dag
van Alfred Maassen’ van regis-
seur David Lammers geselec-
teerd.

De film wordt 25 en 26 mei
vertoond in het Buñuel
Theater. De jury bestaat uit
voorzitter Andreï Konchalovsky
(de Russische regisseur die
samen met Tarkovski het sce-
nario voor Andrej Roebljov
schreef) en vier andere perso-
nen, die de drie winnaars zul-
len aanwijzen. De uitslag wordt
26 mei bekend gemaakt.
Voor meer informatie:
www.eeningewikkeldverhaal.nl

Gospel Joy werd in 1988 in Brig
in het kanton Wallis, opgericht.
In 1996 kwam het onder 
leiding van Fredy Mangisch,
die de stijl Jazz en Funk gospel,
omboog naar Blues en Rock
gospel. Onder zijn leiding
groeide het koor naar circa 100
leden en werden er veel grote
en succesvolle tournees in
Zwitserland georganiseerd. In
2000 werd de eerste buiten-
landse reis eveneens een groot
succes met optredens in
München en Ingolstadt (D).
Ook werd er in die tijd de eer-
ste CD opgenomen: Higher
and higher.

Een muzikaal hoogtepunt was
het optreden op het hoofdpo-
dium bij de opening van EXPO
2002 in Zwitserland waar ze

voor werden uitgenodigd.
Vanaf 2003 is het koor diverse
keren in het buitenland op-
getreden, onder meer in
Duitsland en in Italië tijdens
de kertsperiode. Andere grote
succes werden geboekt tijdens
de Gospel-Air festivals en het
Jazz festival van Montreux.
Vorig jaar heeft het koor de
tweede CD opgenomen met 11
Engelstalige nummers en drie
in het Walliser dialect.

Het concert wordt op Hemel-
vaartsdag 25 mei worden
gehouden in de Agatha kerk
aan de Grote Krocht. Aanvang:
20.00 uur, de kerk zal om 19.30
uur open gaan. Kaarten voor

dit unieke concert á €10 zijn in
de voorverkoop te verkrijgen
bij: Kaashuis Tromp en Bruna
Balkenende, beiden op de
Grote Krocht en de Music Store
in de Kerkstraat.

Morgen, donderdag, vindt er
in de Agatha kerk een bijzon-
der concert plaats. Classic Con-
certs heeft een gospelkoor,
Gospel Joy, uit Zwitserland
weten te contracteren dat een
éénmalig concert zal verzorgen.
De jongste dochter van de
onlangs overleden Theo Hilbers,
Inge Schmid-Hilbers, is soliste
bij dit koor en zal tevens de
presentatie tijdens het concert
op zich nemen.

Bijzonder concert in Agatha kerk

Het Gospel Joy koor

Inge Schmid-Hilbers

The Beach Pop Singers
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

25 mei t/m 31 mei
Asperge Beenhamschotel

100 gram € 0,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

voor Zandvoortpashouders:
Bij het diner schenken wij U 

een gratis karafje wijn!”
Boulevard Barnaart 22    T. 023 5738855
keuken open tot 22.00 uur    dinsdag gesloten

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Van 24 mei t/m 7 juni: Op vertoon 
van de ZandvoortPas 10% korting op

de nieuwe collectie badmode!
Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
permanent make-up

Zeestraat 56          06-54640714

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie 
klein meubelen is binnen.

Alles voor in en om het huis.

In de maand mei en juni
10% korting op 

de 6e generatie Varilux
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl 

tel.nr. 023 5740740

Kom zaterdag 3 Juni naar 
het Circuit Park Zandvoort 
en maak de kwalificaties

live mee!

Op vertoon van 
de ZandvoortPas 
Gratis toegang!

Programma zaterdag 3 Juni:

09:00 - 09:30 Elf Benelux Racing League Vrije Training
09:40 - 10:00 Dunlop SportMaxx Clio Cup Kwalificatie
10:10 - 10:30 BenQ-Siemens BMW 130i Cup Kwalificatie
10:40 - 11:00 Shell Helix Seat Cupra Cup Kwalificatie
11:10 - 11:30 NEC Formule Renault Kwalificatie
11:40 - 12:00 Van Uitert Formule Ford Kwalificatie
12:10 - 12:30 Elf Benelux Racing League Kwalificatie
12:30 - 13:30 Pauze
13:40 - 14:20 Dunlop SportMaxx Clio Cup Race 1 - 12 ronden 
14:30 - 15:10 BenQ-Siemens BMW 130i Cup Race 1 - 12 ronden 
15:20 - 17:20 Shell Helix Seat Cupra Cup Race 1 - 120 minuten
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ZandvoortPas
Lijst van deelnemende bedrijven  

(in alfabetische volgorde)

Zie ook de volgende pagina!

 aanbiedingen van deze week

LUCAS ZANDVOORT
Voor Pashouders

Vrijblijvende 
prijsopgave

Tel. 06 111 403 59
Ingeschreven bij KvK Haarlem

Wij leveren goed werk 
voor een redelijke prijs

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Grand dessert
gratis voor

ZandvoortPashouders
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

Gratis
Cadeautje 

bij kinderpannenkoek 
voor Zandvoort

Pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Complete zonnebril,
montuur met 

gepolariseerde
zonneglazen 
op uw sterkte

voor 

Zandvoort
Pashouders

van €400,- voor €250,-!

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

contactlenzen,
oogmetingen

met de 
modernste 
apparatuur.

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
Eetcafé Boulevard - Boulevard Barnaart
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Het Plein Snackbar - Kerkplein
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
Zonnestudio Zandvoort- Burg.Engelbertstr.

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Met een ZandvoortPas
wordt winkelen,

uitgaan en eten in
Zandvoort wel heel

aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en
Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070 massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

10% korting op een 
ontspanningstraining

info@newwaves.nl/Cathy Tel. 023 57 132 55

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Maand mei en juni op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
20% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes
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Onlangs zijn de eerste balkons aan flatgebouw ‘Livorno’ in de
Jan van Galenstraat bevestigd. Bij deze spectaculaire renovatie
zijn de oude balkons afgezaagd en zijn er nieuwe voor in de
plaats gekomen, die maar liefst drie keer groter zijn (10 m2).

15

In de bestaande vloer zijn
gaten geboord, 1m diep, waar-
in stalen stekken (20 mm dik)
zijn gelijmd, 10 stuks per bal-
kon. Aan 1 zo’n stek kan 8000
kg hangen. Daarnaast is een
staalconstructie tegen de gevel
aangebracht om de belasting
op het bestaande gebouw zo

“Wilt u een groter balkon? 
Binnen zeven minuten hangt ‘ie er!”

klein mogelijk te maken.

De vorm van de balkons is voor
een deel uit esthetische over-
wegingen ontstaan en voor
een deel uit praktische over-
wegingen: de ronde vormge-
ving geeft de balkons een
vriendelijke uitstraling, de

spectaculaire onderzijde die
verjongd is heeft te maken
met gewichtsreductie, het bal-
kon weegt uiteindelijk zo’n
3500 kg.

De voorbereiding voor dit pro-
ject was lang en uitvoerig, alle
grote onderdelen zijn namelijk
geprefabriceerd: er is geen
ruimte om fouten of afwijkin-
gen te herstellen op de bouw.
Dat de voorbereiding niet voor
niets zo lang was, bleek bij het
monteren van de balkonpla-
ten. Het oppakken door de
kraan in de straat, hijsen van
de plaat over het gebouw,
laten zakken van de plaat op
de juiste plaats en definitief op
de plaats brengen aan het
gebouw nam slechts zeven
minuten in beslag.

De gehele renovatie van
‘Livorno’ staat onder leiding
van architectenbureau Remo
de Biase en wordt uitgevoerd
door aannemer BIM.

In de vorm van een cholesteroltest hebben enkele supermark-
ten nu tijdelijk ook gezondheid in de aanbieding. Meer dan zes-
honderd supermarkten doen komende week mee met een actie
van de Nederlandse Hartstichting.

door Ton Timmermans

Wegens succes herhaald. Om-
dat cholesterol een belangrij-
ke risicofactor van hart- en 
vaatziekten is, organiseert de
Hartstichting landelijke cho-
lesterolprikacties. Al drie keer
eerder heeft de Nederlandse
Hartstichting de succesvolle
Nationale Cholesteroltest ge-
houden.Van 22 mei tot en met
30 juni 2006 organiseert de
stichting voor de vierde keer de
Nationale Cholesteroltest.

In meer dan 600 supermark-
ten verspreid over het land,
zullen verpleegkundigen van
11.00 tot 19.00 uur aanwezig
zijn om het cholesterolgehal-
te van de aanwezige klanten
te bepalen. De gespecialiseer-
de verpleegkundigen testen
alleen mensen met een 

Gezondheid in de aanbieding

verhoogd risico op hart- en
vaatziekten. Dit blijkt na het
invullen van de ‘APK voor 
je Hart test’, bestaande uit
10 korte vragen. Als uit deze
test een verhoogd risico blijkt,
dan kunnen mensen ter 
plekke hun cholesterol laten
bepalen door middel van 
een vingerprik.

Door onbekende oorzaak 
ontbreken vooralsnog de
supermarkten in de gemeen-
te Zandvoort, maar er kunnen
zich op het laatste moment
wijzigingen voordoen in de 
lijst van supermarkten. Dus
controleer voordat u naar de
supermarkt gaat eerst deze
lijst op www.hartstichting.nl.
De deelnemende supermark-
ten kondigen zelf ook een
week van te voren de
Nationale Cholesteroltest aan.
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door Ton Timmermans

Tony en ‘zijn’ Maria. Je zag als
het ware de beide minnaars
van het witte doek vóór je
staan. Het concert opent met
het blij-melancholisch klinken-
de muzieknummer ‘Tonight’
uit de film ‘West Side Story’.
Sopraan Lisette Emmink weet
het melodieuze lied op
beheerste manier en met
grote klasse te brengen. Haar
gezang smelt vloeiend samen
met de klanken van violiste
Esther in ‘t Groen en pianiste
Josje Goudswaard. Deze laat-
ste heeft deze klassieker uit
1961 speciaal voor dit concert
gearrangeerd, evenals een vier-
tal andere filmmelodieën die
op het programma staan.

Zandvoortse kerk tijdelijk muzikale bioscoop

Ook muziekstukken die slechts
zijdelings in verband staan
met film worden door het trio
op indrukwekkende manier
vertolkt. Ondermeer in de
‘Dance Macabre’ haalt Esther
in ‘t Groen alles uit haar viool,
van huppelende klanken tot
klapperende gehuil. Van het
bekende ‘The Rose’ tot en met
‘Schindler’s list’ blijven de aan-
wezigen geboeid luisteren.
Wellicht daardoor is de vaak
geprezen akoestiek opvallend.
Met een lang, ovationeel
applaus worden de musici ten-
slotte verleidt om nogmaals
het ‘Ave Maria’ ten gehore te

brengen. Ook nu weer zingt
Lisette Emmink de sterren van
de hemel.

We mogen ons gelukkig prij-
zen een Zandvoortse organisa-
tie met hun sponsors te heb-
ben die dergelijke hoogstaande
concerten binnen de dorps-
grenzen mogelijk maken.Spijtig
is, dat de concerten onder de
toeristen vrijwel onbekend zijn.
Een volgend (koor)concert is
gepland voor zondagmiddag
11 juni 2006. Een extra concert
staat in het werkplan voor 
25 mei aanstaande met een
Zwitsers (!) gospelkoor.

ken mogen ‘s avonds ge-
woon tot 23.00 u gemaakt
worden waardoor er de
ruimte gegeven wordt
aan een enkeling om de
voor anderen zo kostbare
(avond)stilte, te kunnen en
mogen “verknallen”. Er is
nog steeds geen persoon of
instantie geweest, die mij
de noodzaak van dit onder-
deel van de vergunning
heeft kunnen uitleggen.
Wanneer er ‘s avonds niet
meer lawaai geproduceerd
mag worden dan dat er 
op de openbare weg is 
toegestaan, kan iedereen,
in elk geval ‘s avonds, tevre-
den zijn.
Daarom de IJSMUTS voor de
plaatselijke en provinciale
overheid. Misschien mag
deze ijsmuts een tijdje 
als wimpel naast de 
nieuwe QualityCoast-vlag
wapperen.

Armand d’Hersigny
(Telefoonnummer bij de
redactie bekend)

Chapeau en IJsmuts
Naar aanleiding van het
stukje chapeau in de
rubriek ‘Oog en oor’ van 11
mei jongstleden, wil ik
graag reageren. Hierin
wordt vermeld dat Hans
Ernst, directeur van Circuit
Park Zandvoort, er voor
heeft gezorgd dat in tegen-
stelling tot vorig jaar, toen
er na de herdenking bij het
Oorlogsmonument aan de
Linnaeusstraat een oorver-
dovend circuitlawaai te
horen was, het nu deze
avonds wel stil was. Hij is
zijn afspraak nagekomen.
Terecht: chapeau.

In het verlengde hiervan
wil ik nog een chapeau uit-
delen. Echter, het is meer
een ijsmuts (te vergelijken
met de “koude douche”).
Deze muts wil ik aan de
overheid geven, die er voor
heeft gezorgd dat, naast
7 dagen in de week, er ook
nog ‘s avonds legitiem her-
rie gemaakt mag worden.
Ongelimiteerde geluidspie-

Klassieke muziek van hoge kwaliteit en
voor iedereen bereikbaar. Opnieuw heeft
de Stichting Classic Concerts Zandvoort
haar ideaal ten volle waargemaakt.
Afgelopen zondagmiddag werd voor een
goedgevulde protestantse kerk filmmu-
ziek ten gehore gebracht. De toehoor-
ders kregen een grandioos concert geser-
veerd onder de alleszeggend e titel “De
Mooiste Filmmelodieën”.

Lisette Emmink
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Groot assortiment
zomerplanten

Hemelvaartsdag geopend!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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Fiets
Op www.nirve.nl kun je de nieuwste mode
op het gebied van fietsen bekijken. De
beachcruisers van dit Amerikaanse merk,
Nirve, hebben een zeer rond frame, brede
banden en een groot stuur. Ze zijn ver-
krijgbaar in alle kleuren van de regenboog
(en sommige hebben hele leuke printjes
op het zadel!) en zijn niet alleen stoer,
maar ook erg handig. Sinds de jaren vijf-
tig en zestig werden deze fietsen gebruikt
om langs het strand te fietsen. Een mooi
excuus om als Zandvoorter je nieuwe fiets
op het strand te showen! Er zijn uitvoe-
ringen voor man-
nen, vrouwen
en kids ver-
krijgbaar bij
de welbe-
kende fiet-
senwinkels.

Chocomobiel
Wil je voor je feestje of partij iets geks
doen? Probeer dan eens de Choco Mobiel.
Het is verslavend, lustopwekkend en bij-
zonder gevaarlijk voor de lijn. De 33-jarige
Nicolette Aschermann (alias Marie Cortez)
reist met haar suikerzoete chocolade-fon-
due-bar het land af om met haar mobiele
kar elk feestbeest te trakteren op marshmal-
lows, fruit, koekjes en soesjes gedompeld
in chocoladesaus. Als
ludiek onderdeel van je
feestje kan je de choco-
fondue-bar overal plaat-
sen. Maria zal dan de bar
runnen met haar nep-
wimpers, kroonluchter,
choco-gedichten en lief-
destips. Op www.choco-
mobiel.nl kun je infor-
matie opvragen.

Mippies
Heb je nog geen
Mippies? Dan loop je
een beetje achter. De
Arnhemse ontwerp-
ster Mip van de Pol is
de vrouw achter dit
label. Ze maakt sieraden en riemen voor
het merk Mippies. Ze zijn vrouwelijk 
en stylish, maar tegelijkertijd erg stoer.

De armbanden
zitten vol met
leuke bedel-
tjes, schelpen,
hout en kristal.
Kijk op www.
mippies.com
en je bent ver-
zekerd van een
héél leuk sie-
raadje.

Dromen,
heb ik net als ieder mens,
elke nacht. Over het alge-
meen gaat het er de laatste
tijd rustig aan toe tijdens
mijn nachtrust. Vannacht
was dat anders. Ik geloof dat
ik wel drie uur lang op zoek
ben geweest naar mijn
schoenen die ik was verloren
in de Noordzee. De bodem
was niet te zien, het water
pikzwart en het was net of
ik de kou echt tot op mijn
botten voelde toen ik wak-
ker werd. Na het raadplegen
van mijn dromenboek kwam
ik al snel tot de conclusie dat
mijn droom te maken heeft
met iets waar ik de laatste
tijd erg mee bezig ben en
maar geen plekje kan geven.

Gelukkig komen dit soort
dromen niet al te veel voor.
Wel droom ik vaak zo raar
dat ik wakker word met een
super verbaasd gevoel, of
een grote grijns op mijn
gezicht. Ik heb dan of een
heel gesprek gehad met de
hond, of heb net thee
gedronken met Peter R. de
Vries, en in het meest gekke
geval ben ik net op bezoek
geweest bij mijn vader die
zwanger is. Het hele droom
gebeuren intrigeert me wel.
Als puber vond ik het maar
“zweverig gedoe”, tot ik een
keer een droom had die zo
ongelofelijk echt leek. De
liefde die ik in die droom
voelde voor een persoon,
waarvan ik zijn gezicht niet
eens duidelijk kon zien, had
ik nog nooit eerder gevoeld.
En dat terwijl mijn toenma-
lige vriendje gewoon naast
me lag te slapen. Het rare
was dat het gevoel uit mijn
droom de hele dag aan
hield, en zo’n gevoel wil 
je natuurlijk uitspreken.
Misschien had ik dat toen
beter niet kunnen doen.
Dromen is iets heerlijks, en
het is maar goed dat het
bestaat. Want wat zou een
mens zonder moeten?

Mai

Dromen doen we allemaal, iedere nacht. Zelfs terwijl je lichaam
zich totaal ontspant, blijven je hersenen actief en verwerken
gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Net als die gebeurtenis-
sen in je leven zijn dromen in groepen te verdelen. ‘Grote’ en
‘kleine’ dromen, ‘goede’ en ‘slechte’. Jammer genoeg weten te
weinig mensen dat er best wel eens goed geluisterd mag wor-
den naar dromen. Het is namelijk een manier om dingen te ver-
werken, zelfinzicht te krijgen en… te ontspannen.

Door: Mai Buwalda     
Bron: Pamela Ball

De taal der dromen
Er wordt wel eens gezegd dat
het verklaren van dromen
zoiets is als het leren van een
nieuwe taal. Kijk als voorbeeld
naar een baby. Baby’s kunnen
zien voordat ze praten en heb-
ben hele simpele verklaringen
voor de dingen die ze zien.
Geleidelijk aan krijgen alle
indrukken inhoud en worden
geordend. Ook krijgen de ver-
schillende klanken een of
andere betekenis. De gevoe-
lens waarmee de indrukken en
klanken gepaard gaan, worden
herkenbaar. Als dat wat er
gebeurt acceptabel is, vindt er
onbewust ordening plaats.
Naarmate een baby beter in
staat is informatie te ontvan-
gen en te kwantificeren, neemt
het gevoel van verwondering
af en verloopt ook het proces
van ontdekken onbewuster.
Het opnieuw leren van de dro-
mentaal is simpelweg het pro-
ces van ordenen weer in je her-
innering brengen en het
herkennen van de symboliek.

De droom
Om te beginnen moet de situ-
atie of de omgeving waarin de

dromer zich bevond, worden
verklaard. Dit geeft een indica-
tie van de context van de
droom. Als je bijvoorbeeld
droomt dat je op een school
bent, wijst dat op een leerom-
geving en de dromer kan dit
dan met zijn huidige omstan-
digheden in verband brengen.
De dromer concentreert zich
vervolgens op hoe hij zich voel-

de in de droom, of op de emo-
ties die hij voelde, zodat er
inzicht ontstaat in het drooms-
cenario. ( Net zoals een toneel-
schrijver een stuk tegen een
bepaalde achtergrond plaatst
opdat zijn publiek dat begrijpt,
zo plaatst de geest dat wat
begrepen moet worden ook
tegen een bepaalde achter-
grond.) Hierna moet de sym-
boliek van de diverse beelden
worden ontcijferd en worden
herkend als suggestie, gelijke-
nis, toespeling, of misschien
zelfs woordspeling.Vervolgens
wordt van de personen die in

zich concentreren op zijn
gevoelens binnen de werksitu-
atie, terwijl iemand anders
probeert om te gaan met zijn
vermogen succes te hebben en
met de gevoelens die daarmee
gepaard gaan.

Hoe ga je te werk
*Probeer bij het wakker wor-
den je hoofd zo stil mogelijk te
houden. Het is geen fabeltje
dat je zo meer onthoudt.
*Zorg ervoor dat je pen en
papier naast je bed hebt lig-
gen, zodat je meteen alles op
kan schrijven wat je je herin-
nert.

*Leen of koop een dromenen-
cyclopedie. Veel dingen zijn
eigenlijk erg voor de hand lig-
gend, maar anderen daarente-
gen… in dit boek staat alles
over dromen en droombeel-
den duidelijk beschreven.
*Denk goed na over je droom
en probeer gelijkenissen te
vinden in je dagelijks leven.
Misschien heb je er wat aan!

Wist je dat……
*Kleuren die in je droom voor-
komen heel veel zeggen over
hoe je je voelt?
*Dromen over een thermome-
ter vaak te maken heeft met
uiterlijke onzekerheid?
*Dromen over een pincet vaak
wil zeggen dat je wat zorgvul-
diger met dingen om moet
gaan?
*Er zo nog duizenden beteke-
nissen zitten achter alle din-
gen die eigenlijk zo normaal lij-
ken?

Droom jij maar lekker verder ! de droom voorkomen onder-
zocht welke betekenis zij heb-
ben binnen het stuk dat is
opgevoerd.
Tot slot worden alle elemen-
ten verenigd in de handelin-
gen van de diverse personages.
Het stuk dat in dromen wordt
uitgespeeld mist vaak een logi-
sche volgorde; de scènes lijken
zonder enige betekenis in
elkaar over te gaan. Als we
ervan uitgaan dat de geest op
een subjectieve manier de aan-
dacht vestigt op wat gekend
moet worden, is er sprake van
een zekere orde. Als het thema
van de droom eenmaal bekend
is, kunnen de diverse aspecten
worden gedefinieerd en kun-
nen de symbolen worden ver-
klaard. De dromentaal kent

gemeenschappelijke thema’s
en algemeen aanvaarde bete-
kenissen. Maar net zoals elke
taal heeft ook deze taal zijn
dialecten.We hebben allemaal
ons eigen dialect, dat voort-
komt uit onze eigen ervarin-
gen, familieverhalen, waarne-
mingen en gevoelens.
De enige echt geldende verkla-
ring is onze eigen verklaring.

Dus de verklaring voor het feit
dat je op een boot zit en een
enorme vis vangt, verschilt
afhankelijk van of de dromer
visser is of niet. De visser kan

17
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Geniet van
ons zomers

assortiment!

LOODS TE KOOP
Voltastraat 7 te Zandvoort

Perceel 384 m2 (14 x 27.50)

Begane grond 238 m2 (14 x 17)
Achterplaats 73 m2 (14 x 5.20)
Parkeerplekken 73 m2 (14 x 5.20)

VRAAGPRIJS € 360.000,-
06 54 621 734

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Burg. Van
Alphenstraat 57-6,

Zandvoort 

Vraagprijs:
€ 209.000,= k.k.

Kerkstraat 14,
Zandvoort

• Restaurant en broodjes-
/sandwichzaak
“Harocamo” gelegen op
een A-1 locatie in dé win-
kelstraat van Zandvoort.

• Restaurant met zéér
goede naamsbekendheid

• Tevens bovenwoning
gelegen op de 1e en 2e
etage met 4 slaapka-
mers!!

• Pand verkeert in goede
staat van onderhoud

• Perceelgrootte ca. 93 m2
Vraagprijs:

€ 695.000,= k.k.

Burg. Van
Fenemaplein 13-01,

Zandvoort
• 4-kamerhoekapparte-

ment op de eerste etage
gelegen

• Bijzonder ruim door 
L-vormige living

• V.v. 2 slaapkamers met
mogelijkheid tot 3

• Heerlijk genieten van zon
en zee

• Woonoppervlakte 
ca. 120 m2 (incl balkon)

• 4-kamerhoekapparte-
ment met 2 balkons en
inpandige berging in de
onderbouw

• Modern, sfeervol en goed
onderhouden apparte-
ment

• Moderne en functionele
keuken v.v. diverse
inbouwapparatuur 

• Door hoekramen extra
veel licht toetreding

• Parkeren op eigen terrein!!
• Woonoppervlakte 

ca. 95 m2 (incl. balkons)

Ons nieuwe adres is Louis Davidstraat 15!

Vraagprijs:
€ 219.000,= k.k.

NIEUW

NIEUW

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl
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“Natura Artis Magistra”. De hoofdstedelingen spreken gewoon
van Artis. Al ruim 175 jaar is de dierentuin onlosmakelijk ver-
bonden met hun stad. De spreuk op de toegangspoort van de
Amsterdamse dierentuin houdt al generaties lang de belofte in
van een dagje aapjes-kijken of gewoonweg van vertier.

“De oppasser gaf ze
brood en het was
aardig om te zien
hoe de bavianen het
brood op aten, en
dan weer eens in een
oogenblik in een
hoge boom spron-
gen.” In een oud dag-
boek vertelt de toen
negenjarige Samuel
Peter Huizinga hoe hij in 1853
met zijn familie vanuit Texel
naar Amsterdam reisde. Daar
bezochten zij dierentuin Artis,
volgens het devies boven de
toegangspoort ‘de leermees-
teres van de Kunst’.

Na de opening in 1838 liepen
er in de tuin nog niet zo heel
veel dieren; een Surinaamse
boskat, wat apen en wat pape-
gaaien. Maar al snel volgden
ondermeer leeuwen, beren en
olifanten. Na veertig jaar werd
begonnen met de bouw van
een aquarium, het grootste en
modernste van die tijd. Nog
steeds is het gebouw met de

vele (zee)aquaria een boeien-
de bezienswaardigheid.

Door de intensieve zeevaart
kwam Nederland in contact
met een enorme verscheiden-
heid van exotische oorden. De
zeelui brachten niet
alleen opwindende
verhalen mee, maar
ook uitheemse ge-
wassen en vreemd-
soortige dieren. Om
ook de bevolking ken-
nis te laten maken
met alles wat de
natuur en de over-
zeese gebiedsdelen
te bieden hadden,

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

De leermeesteres woont in Amsterdam

Virtuele thuiszorg lijkt het antwoord. Projecten op dat gebied
schieten als paddestoelen uit de grond. In alle varianten heeft
de cliënt - meestal een chronisch zieke of oudere - vanuit zijn
eigen huis contact met een zorgcentrale.

“Wat dit project bijzonder
maakt, is dat cliënten door
middel van hun televisie-
toestel altijd contact kunnen
leggen met een medewerker
van onze Zorgcentrale. Of met
vrienden en familie die niet
naast de deur wonen. Dit kan
op de tijd dat het hun past”,
aldus Lineke Kleefstra, mana-
ger Projecten van Thuiszorg
Het Friese Land.“Zo kunnen zij
een gezellig praatje maken.
Het leuke is dat men elkaar
hierbij hoort en ziet!”

Klinkende namen als CamCare,
ThuiszorgOnline,Virtuele Zorg,
VieDome en BeeCare. Door het
opzetten van videonetwerken
met breedbandverbindingen
willen thuiszorginstellingen
stimuleren dat mensen langer
zelfstandig blijven wonen.
Ook kunnen ze aanzienlijk
besparen, omdat mensen min-
der thuisbezoek nodig hebben.
Telecare is zorg op afstand 
met behulp van moderne 
technologie. “Met virtuele
thuiszorg kunnen we de lange
wachtlijsten bij verpleeg-
huizen drastisch inkorten”,
denkt Frans Stravers, project-
leider van VieDome, een tele-
experiment in de provincie
Brabant.

Thuiszorg Het Friese Land is
begonnen met Virtuele Zorg.
Tijdens de proefperiode had-
den een tiental cliënten van

Thuiszorg op afstand

Aanbesteden lijkt tegenwoordig het toverwoord. In de zorg-
sector zijn gemeenten wettelijk verplicht om de levering
van WVG-hulpmiddelen aan te besteden. Daartoe vragen
zij aan leveranciers om een prijsopgave te doen. Via deze
methode hebben de regiogemeenten nu een nieuwe leve-
rancier van rolstoelen en dergelijke aangewezen.

Samen met Zandvoort heb-
ben regiogemeenten in het
kader van de Wet Voor-
zieningen Gehandicapten
(WVG) de levering van hulp-
middelen aanbesteed. Ton
van Heemst, woordvoerder
van de gemeente Zandvoort:
“Het betreft een Europese
aanbestedingsprocedure vol-
gens de daarvoor geldende
regels uitgevoerd”. Zowel op
kwaliteit als op prijs bleek
‘Care2Move’de beste aanbie-
ding gedaan te hebben en zij
krijgen per 1 juni 2006 de
opdracht.

Care2Move levert al in diver-
se gemeenten in Nederland
rolstoelen en scootmobielen
maar ook aangepaste fietsen
en zogenaamde losse woon-
voorzieningen zoals toiletver-
hogers. De zorgleverancier
heeft vestigingen in Rotterdam,
Dordrecht, Goes, Helmond,
Heerlen,Nijmegen en Hengelo.
Samen met de gebruiker kijkt
zij naar de beste oplossing
voor het (mobiliteits)probleem
en/of de best passende rolstoel.

Care2Move Kennemerland
zal werkzaamheden in onder-

Nieuwe leverancier hulpmiddelen
aanneming aan Paswerk
geven. Tot nu verzorgde de
Thuiszorgwinkel de levering,
onderhoud en verzekering
van de middelen in de regio.
Care2Move Kennemerland
neemt al vanaf 1 mei de ver-
zekering van de scootmobie-
len over en vanaf 1 juni wordt
ook de levering en het onder-
houd overgenomen.

Care2Move Kennemerland
zal zich vestigen aan de
Rustenburgerlaan 73 in
Haarlem. De gemeenten 
streven ernaar dat de 
klant zo min mogelijk last
heeft van de overgang naar
deze nieuwe leverancier.
In een brief wordt de klant
precies op de hoogte gesteld
waar hij terecht kan vanaf 
1 juni.

werd er vlakbij het Amster-
damse havengebied een tuin
ingericht. Daarmee was de
Amsterdamse Artis een feit en
was daarmee de eerste dieren-
tuin in Nederland.

De exotische dieren waren 
tot dan toe alleen te bekijken
op plaatjes en, als je geluk had,
ook op volksvermaakfeesten
als kermissen. Aanvankelijk
was Artis een attractie die
alleen voor welgestelden weg-
gelegd was. Later gingen er
mensen uit alle lagen van 
de bevolking naartoe. Meestal
om gewoonweg te genieten
van de sfeervolle tuin met
zijn exotische dieren. Voor 
vele Amsterdammers is Artis
één van de favoriete plekken
om een middag lekker te 
ontspannen.

Het Friese Land tijdelijk een
camera boven op de televisie
staan. Zo konden cliënt en
thuiszorg met elkaar bellen en
elkaar tegelijkertijd ook zien.
De virtuele zorg werkt via de
televisiekabel als een “thuis-
zorg-op-afstand”. Men kan via
het televisiescherm en een
camera 24 uur per dag contact
leggen met een verpleegkun-
dige van de Zorgcentrale van
Het Friese Land.

Uit recent onderzoek blijkt dat
vooral het kunnen zien van de
verpleegkundige het veilig-
heidsgevoel van de cliënten
vergroot. Ook de automatische
melding aan de centrale, als
een bewoner een bepaalde
periode inactief is, draagt bij
aan verhoging van het gevoel
van veiligheid. En over de door
sommigen gevreesde schen-
ding van de privacy door beloe-
ren, zijn nauwelijks klachten.
“De meeste gebruikers in de
projecten zijn tevreden en
bevelen anderen aan deel te
gaan nemen” verkondigt de
ouderenbond KBO.

Specialisten in de Informatie-
technologie stellen méér in 
het vooruitzicht. Met behulp
van de hedendaagse tech-
nologie en de welhaast on-
begrensde mogelijkheden die
de glaskabel biedt kan het
leven van chronisch zieken 
verlicht worden.
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Burgemeester Engelbertstraat
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Schoolstraat direct ten westen van Louis

Davidsstraat
- in de Haltestraat direct ten noorden van het

Raadhuisplein
- in de Kleine Krocht direct ten westen van het

Raadhuisplein
- in de Pakveldstraat om doorgaand verkeer tegen 

te gaan;

Middels deze maatregelen zal het centrum niet bereik-
baar zijn voor bestemmingsverkeer.
Vergunninghouder voor de Noordbuurt kunnen op de
data van de muziekfestivals gratis parkeren op het
De Favaugeplein van 16:00u tot 12:00u de volgende
dag.

Verkeersbesluit Voorjaarsmarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten om op 28 mei 2006 ten behoeve van het
houden van de voorjaarsmarkt fysieke afsluitingen te
plaatsen;
dat een dergelijke fysieke afsluiting (middels drang-
hekken voorzien van retroreflecterend materiaal) inclu-
sief de borden conform model C01 van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
dienen te worden geplaatst op de volgende locaties:
- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat

tegen te gaan
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

Nieuwstraat
- in de Koningstraat direct ten westen van de

Oosterstraat
- in de Kanaalweg direct ten westen van de

Oosterstraat
- in de Willemstraat direct ten westen van de

Prinsesseweg;
- in de Oosterstraat direct ten noorden van de

Prinsesseweg;
- in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan)

direct ten westen van de Koninginneweg;
- in de Schoolstraat direct te noorden van de Louis

Davidsstraat;
- in de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de

Louis Davidsstraat;
- in de Grote Krocht direct ten Noorden van de

Hogeweg;
- in de Oranjestraat direct ten noorden van de

Hogeweg;
- in de Swaluëstraat direct ten noorden van het

Gasthuisplein;
- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swaluëstraat;
- op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aan-

sluiting met de Gasthuisstraat.
- in het dorpsplein direct ten oosten van de

Sandrinastraat
- in de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

dat de fysiek maatregelen en bebording bij de markt
op 28 mei geplaatst zullen worden van 06.00u tot
in beginsel 20.00u;

Zodoende is de evenementenlocatie: Prinsesseweg,
Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Haltestraat, Kleine
Krocht, Grote Krocht en Gasthuisplein vrij van verkeer.

Tevens heeft het college van Burgemeester en
Wethouders besloten om op 24 mei 2006 de borden
E01 “verboden te parkeren” van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
met onderbord “A.S. Zondag” te plaatsen op de locatie
van de markt zodat de locatie van de voorjaarsmarkt
op 28 mei 2006 vrij dient te zijn van geparkeerde voer-
tuigen.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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 werking van het besluit waartegen het is gericht.
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Handbal

De eerste helft gaf een gelij-
kopgaand spelbeeld te zien.
Wel had de thuisploeg doorlo-
pend de leiding, maar de ach-
terstand bleef beperkt tot
maximaal twee doelpunten.
Via 2-2 was het bij de rust 4-3
voor de thuisclub.

In de tweede helft een zelfde
verhouding als in de eerste
helft. De ontevredenheid over
deze gang van zaken bij
Legmeervogels nam echter

De handbaldames van ZSC hebben het veldseizoen besloten
met een nederlaag in de uitwedstrijd tegen kampioen 
Legmeervogels 2. De wedstrijd in Uithoorn ging met 11-6 
verloren.

steeds meer toe. De coach van
de thuisploeg ging zich
bemoeien met de leiding, wat
tot gevolg had dat Romena
Daniëls na 10 minuten bij de
stand 7-5 geheel ten onrechte
naar de kleedkamer werd
gestuurd, waardoor ZSC met
zes speelsters verder moest. De
overwinning van de thuisclub
was door de beslissing van de
arbiter veiliggesteld en kwam
uiteindelijk uit op een 11-6
eindstand.

Handbalsters besluiten met verlies

Softbal

Na twee slagbeurten was de
stand in het duel met
Kennemerland 3-3. Marcel
Paap en Edgar Koper wisten in
de eerste slagbeurt te scoren,
terwijl Ben Draijer dat voor-
beeld in de 2e inning volgde. In
de 3e en 4e inning leek ZSC het
duel beslist te hebben toen in
beide slagbeurten de comple-
te ploeg in het slagperk ver-
scheen wat in de beide innings
zes punten en 3-15 voorsprong

Met twee klinkende overwinningen heeft het herensoftbal-
team van ZSC de leiding genomen in de 5e klasse D. De eerste
winst werd geboekt in de uitwedstrijd tegen Kennemerland 17-
15, terwijl de tweede partij tegen Sparks in Haarlem afgelopen
vrijdag in een riante 9-0 overwinning eindigde.

opleverde. Kennmerland kwam
in de 4e inning sterk terug
door 5 punten te scoren. Wist
ZSC in de 5e en 6e inning tel-
kens maar 1 punt te scoren,
waardoor het totaal op 17
kwam. Kennemerland deed er
in die innings allles aan om als-
nog de overwinning in eigen
huis te houden. In 4e slagbeurt
kwam het Kennmerland totaal
op 12 en 6e slagbeurt op 15.
Niet voldoende om ZSC en

ZSC softballers aan kop werper Han van Soest (2x3
slag, 1x4-wijd, 14-honkslagen
en 3 veldfouten) van een 15-17
overwinning af te houden.
De wedstrijd tegen Sparks
leverde werper Han van Soest
een no-run zege. De 0-9 eind-
stand werd al in de allereerste
slagbeurt van ZSC bereikt.
Ruud Bijl (2x), Peter Douma
(2x), Marcel Paap, Ben Draijer,
Mark Paap, Hans Rijnders en
Han van Soest zorgden voor 9
runs. In de volgende vijf slag-
beurten stond zowel Han van
Soest, als de Sparks-werper
geen runs meer toe en waren
de honkslagen schaars. Marcel
Paap was de beste
Zandvoortse slagman met 2
uit 2.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 21 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 16 mei
en de verdere in week 20 door het college genomen
besluiten zijn 23 mei vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 30 mei 2006 om
20.00 uur in het raadhuis. Op de agenda staat:
1. Opening
2. Loting
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen agenda
5. Vaststellen notulen van 13 april 2006
6. Hamerstukken:

a. Tiende serie wijzigingen van de Model-bouwver-
ordening 1992 (MBV) 
b. Kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning
c. Gemeenschappelijke regeling leerplicht/RMC
(Regionale Meld- en Coördinatiecentra) 
d. Liquidatie Regionaal Indicatieorgaan 
e. Vaststellen en intrekken diverse verordeningen 

7. Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente
agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn
tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar.
Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar.
De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00
uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether
FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's 
De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 
31 mei 2006 vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De 
deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan
het Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening.
- Vaststellen agenda
- Presentatie werkwijze commissie Projecten en

Thema's nieuwe stijl en overige mogelijkheden van
participatie en inspraak

- Vaste agendapunten:
a. inbreng van derden 
b. Informatie college/burgemeester.
c. Informatie projecten

- Bestuurskracht
- Intentieverklaring en actieplan Project

Samenwerking Belastingen
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda
als over een eigen onderwerp. Degene die over een
eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-
melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet
uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven
aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-

ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het
onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.
Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst
worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.
Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >
Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te
vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 1 juni vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Reiniging GFT rolemmers
Van 29 mei t/m 2 juni worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.
Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn.

Wijziging mandaatstatuut
In de vergadering van 11 april 2006 heeft het college
van Zandvoort een wijziging aangebracht in het
mandaatstatuut. Het gewijzigde mandaatstatuut
treedt de dag na deze publicatie in werking en ligt
gedurende twee weken ter inzage bij de Centrale Balie
in het Raadhuis.

Actie iepziekte
In 2006 doet de gemeente Zandvoort mee met
een actie van de provincie Noord-Holland. Alle zieke
iepen op particulier terrein zullen op kosten van de
provincie worden verwijderd. Indien u een zieke iep in
uw tuin heeft staan kunt u dit melden bij de afdeling
Reiniging en Groen, 023-5740100. Medewerkers van
deze afdeling zullen vanaf week 23 ook inventarisatie-
rondes maken om zieke iepen op te sporen.Vanaf 2007
dient u de verwijdering van zieke iepen weer zelf te
bekostigen.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Cort v.d. Lindenstraat 26, gevelwijziging, ingekomen

15 mei 2006, 2006-084Lv.
- Tolweg thv groenstrook Zandvoortselaan 2a en

Dr.C.A.Gerkestraat 99, ingekomen 17 mei 2006, 2006-
085Rv.

- Kostverlorenstraat 23, gevelwijziging, ingekomen 
17 mei 2006, 2006-086Lv.

- Strandweg 8, plaatsen luifel, ingekomen 18 mei
2006, 2006-087Lv.

- Vinkenstraat 14, vergroten woning, ingekomen 
18 mei 2006, 2006-088Lv.

- Patrijzenstraat 2, plaatsen dakkapel, ingekomen 
18 mei 2006, 2006-089Lv.

- Boulevard Paulus Loot 35, aanvraag aanlegvergun-
ning, ingekomen 18 mei 2006, 2006-090A.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot

het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Noorderstraat 32, 1 populier, verleend 24 mei 2006.
- Parnassialaan 11, 1 plataan en 1 esdoorn, verleend 

24 mei 2006.
- Taxuslaan 8, 2 eikenbomen, verleend 24 mei 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank 
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende wer-
king wordt pas bereikt nadat de president van de recht-
bank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald.
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
- Dr.Joh.G.Mezgerstraat 26a te Zandvoort, realiseren

balkon, verzonden 15 mei 2006, 2005-148Rv.
- Teunisbloemlaan 22 te Bentveld, plaatsen dakkapel-

len, verzonden 16 mei 2006, 2006-072Lv.

Evenementenvergunningen verleend 
De burgemeester van Zandvoort heeft op 16 mei 2006,
verzonden 18 mei 2006 besloten vergunning te ver-
lenen tot:
- Het houden van drie muziekevenementen op het

strand bij paviljoens 13,14 en 15 op 25 juni, 30 juli en
27 augustus 2006, en

- het houden van zes muziekevenementen, op 27 mei
op het Badhuisplein, op 24 juni, 29 juli, 5 en 26 
augustus op de weg in het centrum van Zandvoort
en op 2 september 2006 op het Raadhuisplein.

Verkeersbesluiten muziekfestivals
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende straten af te sluiten in verband
met het muziekfestival op: 24 juni 2006, 29 juli 2006,
5 augustus 2006 en 26 augustus 2006.
De volgende straten zullen afgesloten worden 
middels dranghekken en bord C01 van bijlage 1 van 
het RVV 1990. Deze zullen geplaatst worden op de vol-
gende locaties:
- in het Wagenmakerspad direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertstraat
- in het Prinsenhof direct ten oosten van de

Burgemeester Engelbertstraat
- in de Stationstraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Buurtstraat direct ten zuiden van de Zeestraat
- in de Achterweg om doorgaand verkeer tegen te

gaan
- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de

Nieuwstraat
- in de Koningstraat direct ten westen van de

Oosterstraat
- in de Kanaalweg direct ten westen van de

Oosterstraat
- in de Willemstraat direct ten westen van de

Prinsesseweg;

Tevens zullen fysieke afsluitingen middels “de rood-
witte paaltjes” geplaatst worden in:
- in het Prinsenhof direct ten oosten van de
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huis mochten nemen!
Komende zondag wordt het
seizoen besloten met een uit-
wedstrijd tegen Hermes in
Den Helder.

Einde herenteam
De nederlaag van de ZHC-
heren 1 betekent waarschijn-
lijk het einde van het team.
Een aantal spelers heeft te
kennen gegeven volgend sei-
zoen ergens in de regio hun
sport te gaan beoefenen,
waardoor er onvoldoende spe-
lers over zullen blijven om aan
de competitie te kunnen deel-
nemen.Wat het herenhockey
bij ZHC betreft blijft dan
alleen een veteranenteam
over. Als in de komende weken
geen oplossing wordt gevon-
den zal ZHC volgend seizoen
na ruim 70-jaar niet meer 
met een eerste herenelftal 
uit kunnen komen. Ook voor
de nabije toekomst is er wei-
nig hoop, omdat er in de
komende jaren nog geen 
aanvulling uit de jeugd te
verwachten is.

Dames
De situatie bij het dames-
elftal leek even droevig 
als bij de heren. Op dit
moment ziet het er echter
naar uit dat ZHC in het sei-
zoen 2006/2007 toch met
een dameselftal aan de com-
petitie zal deelnemen.Voor de
zowel het heren- als dames-
team geldt overigens dat
nieuwe of oud-spelers van
harte welkom zijn.

De start van het herenduel
was hoopgevend. Een veel-
vuldig aanvallend Hisalis, dat
bij winst de kampioensvlag
kon hijsen, leverde geen doel-
punten op. Vooral ZHC-doel-
man Martijn Miltenburg
toonde zijn klasse, door in de
eerste twintig minuten met
zijn verdedigers vier straf-
corners onschadelijk te
maken. Het succes kwam
daardoor aan de andere kant.
Via Niki Gatsonides kwam
ZHC op een 1-0 voorsprong.
De vreugde was overigens van
korte duur, want de snelle
aanvallers van Hisalis waren
de Zandvoortse verdediging
nog voor de rust drie keer te
snel af, zodat ZHC bij rust
tegen een 1-3 achterstand
aankeek.

In de tweede helft bleek
Hisalis voor Zandvoort een te
sterke tegenstander, want
binnen twintig minuten lie-
pen ze uit naar 1-8 voor-
sprong. Erik Gerrits bracht de
achterstand terug tot 2-8,
waarna Hisalis voor 2-9 kon
zorgen. Kort voor het eindsig-
naal bepaalde dezelfde Gerrits
de eindstand op 3-9.

Nederlaag
Het damesteam was in de
laatste thuiswedstrijd tegen
de dames van Hisalis kans-
loos.Was de stand bij de thee
nog 0-3, na rust bleek dat de
dames uit de Bollenstreek op
alle fronten sterker waren en
de winst met 0-9 mee naar

Hockey

Zowel de dames als heren van ZHC hebben in de laatste 
thuiswedstrijden van het hockeyseizoen een forse nederlaag
moeten incasseren van Hisalis. De heren verloren met 3-9 
en de dames met 0-9.

ZHC eindigt in mineur!

Voetbal

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft in de eerste wed-
strijd van de nacompetitie een goede indruk achtergelaten. Het
Amsterdamse AFC werd met 4-1 verpletterd. Onze plaatsgeno-
ten konden het beste met de klimatologische omstandigheden
overweg en kunnen op Hemelvaartsdag de eerste ronde met
goed gevolg afsluiten. Dan rest nog slechts één wedstrijd op
neutraal terrein voor behoud van de plaats in de tweede klasse.

iedere poging gedoemd te mis-
lukken. Keeper Jorrit Schmidt
had dan ook in de eerste helft
niet veel te doen, dat zou in de
tweede helft wel anders wor-
den. Na een half uur spelen
stond Castien weer aan de basis
van de tweede Zandvoortse
treffer. Na een vrije trap van de
grillige aanvalsleider, taste de
AFC doelman naast de bal. Sven
van Nes was er als de kippen bij
om de rebound tot doelpunt te
verheffen, 2-0 en nog was het
niet gedaan.Voor rust tekende
Castien zijn tweede doelpunt
van de dag aan. In het straf-
schopgebied kreeg hij de bal op
maat in de voeten aangespeeld.
Met een korte draai zette hij zijn
verdediger op het verkeerde
been en de 3-0 was geboren.

Na rust een, uiteraard, ander
beeld. Met de moed der 
wanhoop trok AFC ten strijde
en belegerde het doel van

SV Zandvoort met één been in finale
Schmidt. In de 52e minuut
kopte spits Piet Bakker raak, 3-
1. Zandvoort moest op gaan
passen. In het volgende half
uur werd de verdediging 
van Zandvoort keer op keer
getest en in orde bevonden.
Hoofdrollen waren er voor
Jorrit Schmidt, Bas Lemmens
en Sander ‘Guus’ Hittinger
maar ook het middenveld
deed een behoorlijke duit in
het laatje. Zandvoort kwam
uiteindelijk onder de druk uit
en zowaar deden er zich een
paar kleine kansjes voor. De
kans van de wedstrijd echter
was er in de 83e minuut.
Castien was aan de rand 
van het zestien metergebied
neergelegd en de vrije trap die
daarop volgde, was onderwerp
van discussie tussen de
Amsterdammers en de scheids-
rechter. Omdat het ging om
een directe vrije trap, reageer-
de Castien razend snel. Arend
Regeer had het ook door en
penetreerde in het strafschop-
gebied waar hij de bal op maat
kreeg. Totaal onzelfzuchtig
plaatste hij het leer in de 
voeten van invaller Jasmin
Ahmetovic die alleen maar
hoefde te tikken, 4-1.

Op Hemelvaartsdag is de return
in Amsterdam en die wedstrijd
begint om 14.30 uur op het ter-
rein van AFC. Indien onze plaats-
genoten spelen als afgelopen
zaterdag, is die wedstrijd slechts
een formaliteit. Er zijn echter
twee verzwarende omstandig-
heden. Zowel Castien als Van
Nes hebben zaterdag een gele
kaart opgelopen en beiden
stonden op scherp’ hetgeen
betekend dat ze geschorst zijn
voor de return.

Eindelijk stonden alle poppet-
jes op de juiste plaats. Eindelijk
toonde het SV Zandvoort zich,
zoals het zich kan tonen. Fel,
strijdlustig en vooral voetbal-
lend. Met een straffe wind in de
rug werd al snel duidelijk dat
Zandvoort geen angst voor AFC
hoefde te hebben. De gasten
hadden weliswaar in de eerste
ronde van de nacompetitie Jong
Holland twee keer afgedroogd
(2-4 en 5-0) maar daar hadden
onze plaatsgenoten geen bood-
schap aan. Al in de zevende
minuut lag de bal achter de
zwakke goalie van de
Amsterdammers, nadat een
doelpunt van ze in de derde
minuut wegens buitenspel was
afgekeurd. Robin Castien trap-
te uit een corner vanaf de linker
kant, de bal in één keer in het
doel, 1-0. AFC probeerde wel iets
terug te doen maar door de
wind, die in de lengterichting
van het veld stond, was bijna

Hockey

Nadat die dag eerst nog een
aantal spannende toernooien
werd gespeeld, sloot de
Zandvoortse Hockeyclub afge-
lopen zaterdag een geslaagd
jeugdseizoen af met voor de
kinderen, hun broertjes en zus-

jes en hun ouders, een zeer
geslaagd eindfeest. De kinde-
ren konden deelnemen aan
allerlei leuke spelletjes, zoals
broek hangen, blikgooien en
zaklopen, er was een clown
met ballonnen en degenen die

Hockey jeugd sluit mooi seizoen af
wilden konden zich laten
schminken. Het feest werd
afgesloten met een gezellige
barbecue.
In september start de hockey-
club weer met een sportief
hockeyseizoen! 

De eerste treffer van Castien
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Golf

Het eerste team van golfclub
Sonderland is afgelopen vrij-
dag kampioen geworden in
Nederlandse Golf Federatie
competitie Dubbel negen,
open klasse. In deze com-
petitie moeten de teams
matchplaywedstrijden over 18
holes, zonder handicap verre-

kening, spelen. Het team van
Sonderland, bestaande uit 6
personen, wist alle wedstrij-
den met winst af te sluiten.
Met een totaal van 97 punten
hadden zij een ruime voor-
sprong op Weesp dat met 75
punten op de tweede plaats
eindigde.

Sonderland kampioen

Administratiekantoor 
K. Willemse

Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen

Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Gemeente Zandvoort
Greeven, makelaardij o.g.
Havenaar, Bouwbedrijf
IC Companys
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kroon Mode

Monuta
Netexpo Internet
P. van Kleeff
Pole Position
Reco Autoschade Service
Rotary Club Zanvoort
Sandd
Stichting ZorgContact
Thalassa, Strandpaviljoen
Trade Ard
Van der Valk & Swart

notarissen
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Strandpagina
Boom
Club Maritime
Club Nautique
Ganpati
Strandpaviljoen Jeroen
Thalassa

De adverteerders van deze week (in alfabetische volgorde):
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Tennis

Zowel het eerste als het tweede mixed team van TCZ spelen
komende zondag hun laatste competitiewedstrijd van dit
seizoen op de banen van tennispark De Glee. Het eerste team
komt nog in aanmerking voor de tweede plaats en het tweede
team is als middenmoter geëindigd.

Het einde van de wintercompetitie betekende de laatste 
promotie- en degradatiekansen voor alle lijnen, zowel op de
woensdag als de donderdag. Spanning alom dus.

Zondag laatste thuiswedstrijd voor 
For Finance/TCZ

Golf

Omdat bij dergelijke toernooi-
en de handicaps van de spelers
nogal uiteen lopen, had de
organisatie besloten om te
spelen met 3/4 handicapver-
rekening. 5 Dames en 35 heren

maakten er een spannende
wedstrijd van. Er waren ook
prijzen te winnen met birdie’s
voor zowel de dames als de
heren. Bij de dames werd de
birdieprijs binnengehaald door

Kippetrap Golftoernooi 2006

Bridge

Het eerste team moest afge-
lopen zondag naar Heerhugo-
waard en kwam met een 2-6
overwinning terug naar
Zandvoort. De beide dames
enkelpartijen werden een
prooi voor Zandvoort. Andrea
v.d. Hurk kreeg alleen in de
tweede set wat weerwerk van
Bluette Hermans en won
gemakkelijk met 2-6, 4-6. Babs
van Kampen had het een stuk
moeilijker met Karen Nijssen.
De eerste set werd pas bij 5-7
beslist en ook in de tweede set
deden de dames niet veel voor
elkaar onder, 4-6.

Maandag 15 mei organiseerde Café de Kippetrap een golftoer-
nooi voor haar vaste gasten. De wedstrijd ging over 18 holes en
werd gespeeld op de baan van Open Golf Zandvoort.

en de dames Eijkelboom-
Kuypers.

Vanuit de C-lijn gaan zes
dames volgend seizoen een
treetje hoger spelen. Duidelijk
afgetekend zijn dit de dames
Kool-de Wit, De Grebber-
Grootkerk en Beijer-Drees.
Tenslotte de D-lijn: het echt-
paar Aukema heeft zich
onmiddellijk teruggevochten
na de vorige degradatie en pro-
moveert terecht weer naar de
C-lijn. Zij worden vergezeld
door de dames Hogendoorn-
Klabou en Post-van Teeseling.

Dat de wintercompetie is af-
gelopen betekent niet dat er
wekenlang niet meer gespeeld
kan worden. Vanaf 31 mei 
gaat de zomercompetitie 
elke woensdagavond in het
Gemeenschapshuis van start.
Hiervoor geldt een vrije inloop;
men hoeft geen lid van de 
club te zijn. Juist voor toeristen
kan het heel gezellig zijn een
keertje te komen bridgen.
Graag aanmelden rond 19.15
uur. De kosten bedragen € 4,-
per paar.

Zandvoortse Bridgeclub ook
met vakantie

De woensdagavond A-lijn gaf
een ‘close finish’ te zien. Met
slechts 0,50 % verschil bereik-
ten de heren Koning-Voogel de
eerste plaats voor mevrouw
Molenaar-hr. Brands jr. Vier
paren moeten het na de
zomervakantie helaas in de B-
lijn gaan proberen. Zij worden
vervangen door mw. Koning-
hr. v.d. Moolen, mw. de Leeuw-
hr. Brandse sr, de dames Paap-
Verburg en mw. Kleijn-hr.
Overzier. Ook uit de B-lijn
degraderen vier paren. Uit de
lastige C-lijn zijn de dames
Drenth-Polm, Bosma-Daniëls,
van Deursen-van Duijn en de
familie Wiersma er in geslaagd
deze te verlaten. Proficiat.

De donderdagafdeling was
een week geleden al klaar.
In de A-lijn was de totaal-over-
winning voor het vertrouwde
koppel, de heren Polak-
Vergeest, met 3% vóór de
heren Heldoorn-v.d. Meulen.
Drie paren moeten jammer
genoeg deze lijn verlaten.
In hun plaats komen de 
heren Kerkman-Veldhuisen,
mw. De Fost-hr. Veldhuizen 

gedeeld. V.d. Hurk/Snijders
wonnen met 4-6 en 3-6. Van
Kampen/Koning boden veel
tegenstand maar uiteindelijk
ging het laatste punt naar de
thuisclub: 2-6, 7-5, 7-6.

Indien zondag gewonnen
wordt van Amstelpark 2 en
Meppel verliest van competi-
tieaanvoerder Geldrop, is
Zandvoort op de tweede plaats
geëindigd en kan er gesproken
worden van een goed seizoen
voor TCZ 1.

De wedstrijd van het tweede
team werd afgelopen zondag
gestaakt door de regen.
Zandvoort leidt met 4-2 en
moet donderdag weer de baan
op om de laatste twee mixed
partijen te spelen.

De heren moesten de punten
delen met hun gastheren.
Koning won van Koen v.d. Meer
(3-6, 2-6) maar Raoul Snijder
moest zijn meerdere erkennen
in Yvo Niks (7-5, 6-1).

De dames hadden een drie set-
ter nodig om de voorsprong uit
te bouwen naar 4-1. de eerste
set was met 4-6 voor TCZ, de
tweede voor Heerhugowaard
(6-3) en de derde was weer
voor V.d. Hurk/v. Kampen (4-6).
Ook de heren bonden hun
dubbel aan de zegekar, 5-7, 1-6.
De mixed dubbel werden weer

Marja Logmans en bij de heren
had Eric van der Storm de bal
in een keer het dichtst bij de
vlag weten te krijgen.

De wedstrijd werd uiteindelijk
bij de dames gewonnen door
Marja Logmans. Bij de heren
bleek Ad Paap de beste score
te hebben binnengebracht.
Eigenaresse van de Kippetrap,
Lotte van de Woerd, had twee
wisselbekers ter nagedachte-
nis aan haar overleden ouders,
beschikbaar gesteld die ze zelf
overhandigde aan Logmans en
Paap. Ook kregen de beide 
winnaars een schilderij 
van Marianne Rebel. De
Zandvoortse kunstenares deed
zelf ook mee, maar kon geen
potten breken.

De winnaars met hun prijzen
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 TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

•  Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt
4-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen

•  Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee 
•  Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein
•  L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een moderne badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 KONINGINNEWEG 16 ZANDVOORT

•  Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit, 
diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin 

•  Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met 
behoud van het charmante karakter

•  Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,
1 slaapkamer en een moderne badkamer

•  Perceeloppervlakte 164 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/17 ZANDVOORT

•  Uitstekend onderhouden 2-kamerappartement op 
de 6e verdieping gelegen met zonnig balkon

•  Dit complex beschikt over een lift en afgesloten
parkeerterrein voor de bewoners

•  Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer 
en een fraaie badkamer

•  Woonoppervlaket ca. 50 m2

 KAREL DOORMANSTRAAT 4/1 ZANDVOORT

•  Royaal 4-kamerappartement op de 1e woonlaag
gelegen met uitzicht over duin, boulevard en zee

•  Zeegerichte woonkamer, moderne keuken,
3 slaapkamers, moderne badkamer en balkon (ZW)

•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 81 ZANDVOORT

•  Op de hoogste verdieping gelegen royaal opgezet 
3-kamerappartement met garage en berging

•  Ruime living (ca. 38 m2) met toegang naar balkon
•  Moderne semi open keuken v.v. div. apparatuur
•  Slaapkamers v.v. notenhout parket en zeezicht
•  Het gebouw beschikt over een lift

Vraagprijs: € 159.000,-

 SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande
20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

•  Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken,
moderne badkamer en 3 slaapkamers 

•  Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
•  Voor -en achtertuin aangelegd in 2003
•  Woonopp. ca. 105 m2, inhoud ca. 300 m3

Vraagprijs: € 319.000,-

€   27.500,- garage
Vraagprijs: € 239.000,- appartement

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR
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De Mannetjes

‘Op die manier 
betaal je eindelijk weer 

normale prijzen’

Valse euromunten in
Zandvoort

1

De vlag is een uiting van het
keurmerk waar oud-wethou-
der Michel Demmers zich sterk
voor heeft gemaakt en duidt
op een gemeente die inzet voor
duurzaam toerisme. Dat is 
volgens wethouder toerisme
Wilfred Tates, een belangrijke

Zandvoort Optiek

Laat ons uw mening weten - 
meld u aan voor het Digipanel
Meer info op www.zandvoort.nl

• Pinksterstol met 100%
amandelspijs € 4,95

• Roomboter appeltaartje 
€ 5,95

• 10 zachte witte puntjes 
€ 1,95

Geldig t/m zondag 4 juni 

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 
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Actueel
P3 Zandvoort (A)live

Actueel
P9 Voorjaarsmarkt

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Rubriek
P15 Heden & Verleden

Sport
P21 Voetbal

De opening van het strandseizoen was dit jaar bijzonder. Op
zaterdag 27 mei kreeg Zandvoort als eerste Nederlandse bad-
plaats de Europese vlag voor duurzaam toerisme: de
QualityCoast-vlag. Van mei 2006 tot en met mei 2008 wappert
de vlag in Zandvoort.

Toyota Corolla Station 1.6i-16V L. Terra
bb.j. 1999, 172000km, €5950 

nu €4950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDINGZandvoort eerste gemeente met Quality Coast vlag
trend aan het worden. Hij was
afgelopen zaterdag dan ook
zeer verheugd dat onze ge-
meente als eerste in Nederland
de keurmerkvlag mag hijsen.
De uitreiking ging hand in hand
met de opening van het strand-
seizoen. Tijdens de openings-
ceremonie hadden de redding-
maatschappij, de reddingbri-
gade en watersportvereniging
Zandvoort laten zien wat er
zoal op en aan de waterkant in
Zandvoort kan gebeuren.

Op pagina 22 wordt dieper
ingegaan op de betekenis van
de vlag.

Organisatieduo is meer dan tevreden

Zonneveld:“Er was deze week
slechts één dissonant: het
weer. De rest liep op rolletjes
en hadden we ook veel meer
evenementen dan vorig jaar.”
Hij wil vooral Ronald Weilers

en zijn medewerkers noemen
als het gaat over een grote
prestatie. Het is ze gelukt om
de Zandvoortse basisscholen,
alleen de Mariaschool was niet
aanwezig, mee te laten doen.
Hij had, met medewerking van
een aantal sponsors, de scho-
len naar het strand gekregen
voor de ‘Slag der Zeven
Heuvelen’. Normaal gesproken
zijn de scholen niet zo happig
op activiteiten tijdens school-
uren maar voor deze gelegen-
heid hadden de directeuren
een uitzondering gemaakt. Er
was zelfs één school die de
groepen 7 en 8 naar het strand
had gestuurd om de leerlingen
van groep 6 aan te vuren. Er
viel dan ook het een en ander
te verdienen. Een behoorlijk
bedrag werd als lokker
gebruikt en de schooldirecteu-
ren beten in het aas.

Wat volgens Zonneveld ook
een topper was, was de open
atelier route. Hij wil de kunste-
naars van BKR bedanken voor
hun medewerking en hoopt
dat ze bij de volgende editie
van de Week van de Zee weer
willen meedoen.

Het was eveneens duidelijk dat
ten opzichte van de vorige 
editie er veel mee evenemen-
ten waren aangemeld. Zo 
was bijvoorbeeld het groots
opgezette 17e Zomerzotten
festival van Rotary Zandvoort
in de agenda opgenomen en
waren de openbare bibliotheek
Duinrand, het Zandvoorts

Museum en het Jutters-
mu-ZEE-um bijna de hele week
constant geopend met diver-
se activiteiten en exposities.

Het duo kan dan ook terugzien
op een zeer geslaagde week
die volgend jaar voor zijn derde
editie zal gaan.

Het organisatieduo van de Week van de Zee, Simone Bezuije
namens de gemeente en Ben Zonneveld, zijn meer dan tevre-
den over het verloop van de week. Met name noemen zij de ver-
dienste van Ronald Weilers, die het lukte om de basisscholen
mee te laten doen bij het evenement ‘Slag der Zeven Heuvelen’.

Ben Zonneveld en Simone Bezuije
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

juni Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
20.20
20.58
21.49
22.48

-
-
-
-

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

20 mei 2006 - 23 mei 2006
Gehuwd:
Van Straten, Alexander Hendrikus Johannes, en
Hogenes, Shirley Jannetje Maria
Geboren:
Sijmen Hugo, zoon van: Huft, Raymundus Silvester
Maria en Du Pau, Marije Petronella Theresia
Kick, zoon van: Eerhart, Paul en Schell, Tatjana
Overleden:
Barten, Gerardus Philippus, oud 80 jaar
Cats, Harry Paul, oud 71 jaar
Huitzing, geb. Kok, Elizabeth Francina, oud 85 jaar

-
-
-
-
-

00.08
01.20
02.10

16.09
16.38
17.09
17.59
19 . 1 1
20.19
21.34
22.29

07.50
08.28
09.29
10.28
1 1 . 3 8
12.54
13.50
14.30

03.40
04.10
04.28
05.08
06.09
07.08
08.30
09.30

1
2
3
4
5
6
7
8

ZONDAG 4 JUNI (1e PINKSTERDAG)  
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dhr. P. Koenes uit Amsterdam
Protestantse gem. Aerdenhout
In verband met verbouwingswerkzaamheden
zijn de diensten verplaatst naar Heemstede
Pinksterkerk, , Camplaan Heemstede (onder voorbehoud)
10.00 uur Ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastores D. Duijves  
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastores pastor C. van Polvliet

DINSDAG 6 JUNI
Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73
10.30 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede

24 mei 2006 

Ons kindje is geboren

Guusje Petera

Peter en Evelien de Jong

waar we van houden

‘Kluun’
signeert bij Bruna

De bekende Nederlandse schrijver Kluun komt
zaterdag 10 juni naar Bruna Balkenende aan de 
Grote Krocht om zijn nieuwste boek ‘De Weduwnaar’
te signeren. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
zijn debuutroman ‘Komt een vrouw bij de dokter’ te
laten signeren.

Raymond van de
Klundert (1964), Kluun
voor intimi, was in een
vorig leven marketing-
man en startte zijn eigen
marketingbureau: Project
X. In 2001 verloor hij zijn
vrouw op 36-jarige leef-
tijd aan kanker. Kluun gaf
zich een halfjaar over aan
het nachtleven van
Amsterdam en Ibiza, tot
hij twijfels kreeg over het
helende vermogen van
deze manier van leven.
Hij verkocht vervolgens
zijn aandelen in Project
X en vertrok met dochter
Eva, toen 3 jaar, naar
Australië. Daar ging hij
schrijven, vooral ‘s
avonds, zittend voor de
camper waarin zijn doch-
tertje lag te slapen.

Na anderhalf jaar schrij-
ven bood uitgeverij
Podium hem een con-
tract aan voor zijn

debuutroman ‘Komt Een
Vrouw Bij de Dokter’, die
oktober 2003 uitkwam.
Het boek is het best ver-
kochte Nederlandse
romandebuut van de
afgelopen jaren, met nu
al meer dan 175.000
exemplaren. Binnenkort
zullen er filmopnames
van deze roman worden
gemaakt. Deze film
wordt eind 2007 in de
bioscopen wordt ver-
wacht. Het boek is in het
Duits vertaald en komt
dit jaar uit in Engeland,
Frankrijk, Zweden,
Denemarken,
Noorwegen, Griekenland,
Israël en Tsjechië.

Kluun zal zijn boeken
tussen 14.30 uur en 15.30
uur bij Bruna Balkenende
signeren.

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

Cartoon          Hans van Pelt

Forten bouwen in
Zandvoort

Met emmer en scheppen.
Tassen etenswaren en drin-
ken gingen we naar het
strand. Jaren en jaren 
geleden. Een gesleep van
jewelste. Maar een lol dat we
hadden! De strandtenten
waren nog niet van die 
trendy locaties. IJs, fris en 
koeken kon je krijgen. Soms
een broodje kaas of ham.
Maar met een sliert kinderen
erbij nam je alles gewoon
mee. Toén al. Nu nog steeds
zie ik aan de grote koeltassen
die worden meegesleept.

Bouwden forten. Met zijn
allen schepten we aan een
hoge berg. Met een extra 
wal ter versterking tegen de
zee. Die woest probeerde 
ons fort klein te krijgen.
Spannende momenten.
“Zand erbij”, gilden we wan-
hopig. Aankloppen. Wéér
extra zand ertegen. Stukken
aangespoeld hout versterk-
ten de linie. Maar de zee won
altijd. Ons fort stortte in als
een kaartenhuis.

In het kader van de week 
van de zee, werd er een 
fortenbouw wedstrijd ge-
organiseerd. Leuk idee. Alleen
gooide het weer roet in 
het water. Een fikse hagelbui
verstoorde het plezier.
Was dat vroeger ook? 
Slecht weer? Ik herinner me
alleen nog de mooie dagen.
Zandbouwwedstrijden. Ook
een fenomeen. We maakten
de mooiste creaties. Regen en
hagel zijn daarbij uit mijn
gedachten gewist. Misschien
onthoud je alleen maar beter
de positieve dingen. Het
plezier. De mooie dagen in 
je leven. En dat is maar 
goed ook. Na deze sombere
weken hopen we met zijn
allen op mooie, zomerse
dagen.Vooral voor de strand-
pachters. Zodat we kunnen
zeggen: die zomer van 2006?
Vergeten we nooit meer.

Lienke Brugman

Na regen komt...
Zandvoort (A)live!

Ondanks kou, regen en wind
was het een groot succes.
Floortje, bekend van Idols en
de Vrienden van Jan Smit,
Simon en Nick, hadden het
publiek al uitermate goed ver-
maakt en de coverband
Boulevard deed daar nog eens
een schepje bovenop. Deze
band maakte het publiek twee
uur lang aan het dansen en
zingen. Jong en oud, Zand-
voorter en toerist, iedereen
zong uit volle borst mee met
bekende nummers van Anouk,
The Beatles en Meat Loaf. De
band over zichzelf:“Boulevard
is een Friese live band die u
meeneemt op reis langs de
mooiste en meest herkenbare
hits van de muziekgeschiede-
nis.” Dat het buiten de tent
niet zo zomers was als het
eigenlijk zou moeten zijn, was
niet erg meer als je eenmaal
binnen stond. Gezellige sfeer,
leuke meezingers, niet te druk,
niet te rustig.

Als klap op de vuurpijl, stond
in de aankondiging, zou er
vuurwerk zijn op het strand.
Rond 23 uur verzamelde al een
groep mensen zich op de bou-
levard in afwachting hiervan.
Om 23.30 uur, toen het spekta-
kel zou beginnen, werd aan het
wachtende publiek verteld dat
het weer helaas te slecht was,
te veel wind. Geen vuurwerk
dus. Binnen in de tent was wei-
nig te merken van een teleur-
stelling. Zelfs toen Boulevard
al weg was, bleef men ‘Hey
Jude’ zingen.

Zondag 25 juni, 30 juli en 
27 augustus zullen bij de
strandtenten Skyline, Bruxelles
en Mango’s de volgende
Zandvoort (A) live’s plaats-
vinden.
Hopelijk dan met blote voetjes
in het zand, haren nat van het
zeewater, verbrande schouders
en een verfrissend rosétje in de
hand.

De opening van het strandseizoen afgelopen zaterdag 27 mei
was door het onberekenbare Nederlandse klimaat niet geheel
in zomerse sferen. In eerste instantie zou Zandvoort (A) live
plaatsvinden op het Badhuisplein, maar door weersomstandig-
heden was het evenement verplaatst naar een grote partytent
naast Bruxelles aan Zee (strandpaviljoen 14).

Door Stephanie Vork

Nieuwe Herbie afgeleverd 
bij Auto Strijder

De driejarige Marith
Westra heeft een
door Volkswagen uit-
geschreven teken-
wedstrijd gewonnen.
Zij mocht uit handen
van locale VW-dealer
Ed Strijder een hagel-
nieuwe elektrische
‘Herbie’ ontvangen.
Strijder:“Ik heb nu de
jongste VW-klant van
Nederland in mijn
bestand!”

Zandvoort (A)live coverband Boulevard 

Marieke Akerboom 
naar Huntsville

‘Valse’ 2 euro munten 
in omloop

Akerboom is door de selectie-
commissie uitgekozen omdat
zij goed Engels spreekt en
geïntresseerd is in wetenschap
en techniek. De wedstrijd 
was uitgeschreven door Space
Expo in Noordwijk dat op 
zoek is naar jongens en 
meisjes tussen 15 en 18 jaar 
die ons land bij het Space
Camp kunnen vertegenwoor-
digen.

Afgelopen Hemelvaartsdag
kon iedereen die aan deze cri-
teria voldeed zich inschrijven
voor de afvalquiz. Akerboom
voldeed volgens de jury het
beste aan de criteria. In het
juryrapport werd zelf aange-
geven dat zij misschien wel
eens de eerste vrouwelijke
Nederlandse astronaut zou
kunnen zijn. Zij zal in Hunts-
ville, samen met vertegen-
woordigers van 25 andere lan-
den, deelnemen aan allerlei

activiteiten die met ruimte-
vaart te maken hebben. Zo
wordt er een Spaceshuttle
missie uitgevoerd naar het
International Space Station,
dat op ware grootte is nage-
bouwd. Ook doen ze ruimte-
experimenten, leren ze veilig
raketten bouwen en krijgen ze
survivaltraining voor het geval
een ruimteveer een noodlan-
ding moet maken.

Een van de dingen die voor
Zandvoort belangrijk zouden
kunnen zijn, buiten dat ze in
Zandvoort woont, is een ver-
plichte presentatie over
Nederland in, Zandvoortse,
klederdracht. Zij wil proberen
om Zandvoort bij de
Amerikaanse astronauten
bekend te maken. Misschien
kan zij de Nederlandse astro-
naut André Kuipers wel bena-
deren om Zandvoort bij zijn
collega’s te promoten.

De laatste tijd worden de
Zandvoortse winkeliers over-
spoeld met ‘valse’ 2 euro mun-
ten. Ze zijn weliswaar niet echt
vals, want het zijn of waren
legitieme betaalmiddelen in
onder meer Italië en Rusland
van voor de invoering van de
Euro als betaalmiddel. Echter:
nu zijn ze niets, of zo goed als
niets, waard.

In de drukte kunnen kassame-
dewerkers niet altijd direct
zien of het aangeboden geld-
stuk goed is of niet. De regio-
politie kent het probleem maar
zegt er niets aan te kunnen
doen. Ze adviseren het winke-
lende publiek, en de kassame-
dewerkers, extra alert te zijn
en te melden als ze een ‘fout’
geldstuk krijgen of hebben.

Onze plaatsgenoot Marieke Akerboom is door het winnen van
een afvalquiz geselecteerd om van 21 tot 29 juli aanstaande
deel te nemen aan een internationaal ‘Space Camp’ in Huntsville,
Alabama. Zij zal, samen met een jongen en een docent,
Nederland vertegenwoordigen op het Space Camp.
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Prijsvraag bij Boudewijn’s Visservice

Degenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt beloond 
met een heerlijke verrassing. Oplossingen kunnen tot en met 15 juni 2006
worden opgestuurd naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041CK te
Zandvoort, of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Hoeveel euro brengt het 1e haringvaatje dit jaar op? 
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Zandvoortse 
Courant 

De Zandvoortse Courant
zoekt

redactiemedewerkers M/V
die op free-lance basis artikelen schrijven

voor deze veel gelezen krant.

Interesse? 
En heb je enige ervaring of 

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:
redactie@zandvoortsecourant.nl 

en wij bellen spoedig terug 
voor het maken van een afspraak

Ruud Zander 
Schoonmaakbedrijf B.V. 

�

               

Zoekt voor Holland Casino

Zandvoort
Oproep MEDEWERKER/STER

VOOR GLAS/GARDEROBE
DIENSTEN

EN 
OPROEPMEDEWERKER/STER

VOOR DE SPOELKEUKEN

Werktijden in overleg.

�

  

Goede verdiensten!
Info en sollicitatie via
www.ruudzander.nl

Gevraagd:
Vakantiemedewerkers/sters
voor weekend en zomerseizoen

Fishpoint
Kerkplein 1
573 55 66

Goede verdienste!

WEEK 22 • 2006

JUNI
Pinksterraces,
Circuit Park Zandvoort.
Aan de start komen de bekende 
raceklassen, waarin gestreden zal 
worden voor de diverse nationale 
kampioenschappen.
Tevens is de BRL V6 en Light present.

Italia a Zandvoort,
Circuit Park Zandvoort.

Signeersessie van KLUUN.
Zijn nieuwste boek ‘De Weduwnaar’ en zijn
bestseller: ‘Komt een vrouw bij de dokter’.
Bruna Balkenende, 14.30 - 15.30 uur

Studio 118 danst… 
Uitvoering van de dansschool van Conny
Lodewijks.
Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,
aanvang 19.30 uur. Bel voor kaarten:5712598

Kerkplein Concert: FEEST! 
Gevarieerd koorconcert. Haarlems Klein 
Koor o.l.v. Martine des Tombe. Protestantse
kerk. Aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk.

Jaarlijke buiten-rommelmarkt
bij Pluspunt, 10.00 - 15.00 uur.

JULI
All Dutch Porsche Days, Circuit Park
Zandvoort. Het gehele weekeinde 
staat in het teken van Porsche.

Kerkplein Concert: Concert voor klein en groot.
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex Vermeulen.
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!
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Komende week gesprekken
bestuurskrachtmeting en

samenwerking
Komende week zal gedeputeerde Albert Moens de gemeenten
Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal bezoeken om met de
drie presidiums te praten over regionale samenwerking en
bestuurskrachtmeting. Moens wil deze gesprekken afzonder-
lijk en tegelijkertijd voeren zodat er bij de politiek en de 
burgers een beeld ontstaat van provinciale dwang. Aanleiding
zou zijn de tekortschietende bestuurskracht van de gemeente
Bennebroek.

Met oog en oor
de badplaats door

Wakker gekust

Tijdens het 700 jarig bestaan
van Zandvoort in 2004 
is door Kees Verkade en
Burgemeester Van der Heijden
het winnende kunstwerk van
de ‘Verkade Zandvoort 700
Cultuurprijs’ onthult bij het
Zandvoorts Museum. Het
bronzen beeld met de ‘kop’
van onze dorpsomroeper
Klaas Koper blijkt erg in trek
te zijn. Menig toerist wil 
met de fotogenieke Klaas 
vereeuwigd worden. Een
Kaapsverdische schone die
met een grote groep het
Zandvoorts Museum bezocht,
probeerde de beeldige Klaas
wakker te kussen. Het is haar
niet gelukt, onze Klaas bleef
er stoïcijns onder.

Onhandig
Per 1 januari 2006 zijn het
activiteitencentrum AKZA en
de Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort (SWOZ) gefuseerd
en zijn onder de nieuwe
naam Pluspunt verder
gegaan. Een goede zaak.
Alleen vraag ik me af waar-
om na een half jaar de twee
website’s niet gezamenlijk
zijn. Men gebruikt ieder voor
zich nog zijn oude website.
Dit is zeer onhandig voor de
gebruiker die op zoek is naar
diverse informatie. Misschien
moet men ook daar even
wakker gekust worden?

Niet te laat
Het is nog niet te laat om 
uw mening te geven. Want
het overkomt u vast wel
eens. U leest of hoort dat de
gemeente Zandvoort een
besluit heeft genomen en u
denkt … jammer dat ze niet

eerst mijn me-
ning hebben ge-
vraagd. Dan is er
goed nieuws voor
u! Binnenkort is
het mogelijk om
uw mening over
actuele kwesties
via de Digipanel
te geven. Het is
voor de gemeente

een nieuw instrument om
inzicht te krijgen hoe de 
burger over bepaalde onder-
werpen denkt. De onderwer-
pen kunnen met van alles te
maken hebben; van leefbaar-
heid in de buurt, onderhoud
van de openbare ruimte via
sport- en cultuurdeelname
tot gemeentepolitiek. Meld u
aan! U moet wel in het bezit
zijn van een e-mailadres 
en internetverbinding, in
Zandvoort wonen en boven
de 18 jaar zijn. Dat is toch niet
te veel gevraagd om mee te
doen?

Net iets te laat
Op 25 mei stond het Circuit
Park Zandvoort bol met dui-
zenden auto-enthousiasten
en hun fraaie bolides tijdens
het Zandvoortse ‘Festival of
Speed’. De massale opkomst
van deelnemers en publiek
voor deze legale ‘straat race’
was een goede zet volgens
de Stichting Do Dare en het
Circuit Park, de organisatoren
van het evenement. De

bezoeker van de gefotogra-
feerde auto zal dit niet
beamen. Na afloop van het
Do Dare evenement op het
circuit moest de onfortuinlij-

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

ke bezoeker afscheid nemen
van zijn auto. Op de parkeer-
plaats achter het circuit brak
er brand uit in zijn auto. De
Zandvoortse brandweer was
er snel bij maar kon niet voor-
komen dat de auto nagenoeg
totaal uitbrandde.

Hondenvrijgebied
Opeens valt het op dat er
teveel maar ook te weinig 
verkeersborden in Zandvoort
staan.Tijdens de Week van de
Zee had kunstenaar Ton
Timmermans in de zeereep,
als kunstobject, diverse 
verkeersborden geplaatst. Of
daar ook het bord tussen
stond met de tekst ‘honden-
vrij gebied’ is me ontgaan.
Wel viel het me op dat het
bord met deze tekst op het
Badhuisplein is verdwenen.
De honden kunnen in dat
gebied weer lustig vrij rond
scharrelen. Als dank voor deze
vrijheid is op het schelpen-
paadje hun ‘kunstobject’ te
bewonderen.

Laat maar liggen
De grijze vuilnisbakken die
‘s maandags geleegd worden,
waren overvol en er stond 
een flinke storm. Deze 
combinatie ontaarde in 
rond slingerend vuil over 
de rijweg. Toevallig reed 
er een veegwagen in de 
straat dus normaliter zou 
de troep snel opgeruimd 

worden. Niets
van dit alles.
De wagen reed 
keurig, tot drie
maal toe, om het
vuil heen. Daar
waren de twee
heren kennelijk
niet voor inge-
huurd. De zeven
bezems bleven
onaangeroerd

achter in de veegwagen
staan. IJverige burgers heb-
ben de rotzooi alsnog op-
geruimd, want ‘schoon 
en rein zal het Zandvoorts
wegdek zijn!’
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Foto: Chris Schotanus

Burgemeester Rob van der
Heijden heeft al twee jaar
geleden in zijn nieuwjaarstoe-
spraak gezegd dat er binnen
de regio Kennemerland zuid
één grote gemeente moet
komen. Hij sprak toen op per-
soonlijke titel en heeft daarna
van de raad te horen gekregen
dat Zandvoort daar niet van
gediend is. Misschien wel
samenwerking maar zeker niet
ontgaan in één gemeente.
Zandvoort wenste zijn eigen
identiteit te behouden.

In de tussenliggende twee jaar
heeft de Commissaris van de
Koningin in Noord Holland,
mr. H. Borghouts, zich ook al
eens in het openbaar uitge-
laten over een dergelijke 
kwestie. Hij is van mening 
dat er eigenlijk geen plaats is
voor gemeenten kleiner dan
35.000 inwoners.

En dan nu de ‘overval’ van
gedeputeerde Moens, althans
zo ziet het CDA het, maar niet
alleen die partij. De christen-
democraten hebben begin
deze maand een brief aan 
het college geschreven toen
bekend werd dat Moens naar
Zandvoort en omliggende
gemeente zou komen om over
deze zaak te praten en vroegen
in eerste instantie om de stra-
tegie van het college in dezen.
Het CDA in de brief: “Geacht
college het verbaast ons dat
dit de wijze is van communi-
ceren van de provincie en dat
het college van B&W van
Zandvoort hier blijkbaar onvol-
doende adequaat op inspeelt.
Het bevreemdt ons dat er een
aantal gesprekken moeten
plaatsvinden op één en dezelf-
de datum en afzonderlijk. Het
lijkt wel een ‘overval’, alsof we
zomaar met de benen5 op
tafel even over deze problema-
tiek gaan praten en elke
gemeente op zijn eigenwijze
met deze materie om kan

gaan. Wij zijn van mening dat
gezien de omvang van onze
ambtelijke organisatie en onze
unieke positie in Kennemer-
land dat onze bestuurskracht
in principe voldoende zou zijn.”

Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
heeft een discussiestuk
geschreven. Daarin stelt hij dat
in zijn ogen de problematiek
van het zelfstandig voort-
bestaan van gemeenten in
onze regio, ‘vrij abrupt op de
agenda is geplaatst’. Bouberg
Wilson in zijn inleidend stuk:
“Op allerlei niveaus zijn er
inmiddels intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden tot
stand gekomen. De raad werd
daar naar mijn mening on-
voldoende bij betrokken. Een
discussie over wenselijkheid,
voor- en nadelen en de vraag
of dergelijke samenwerkings-
vormen alleen operationele
doelen dienen of dat er ook
andere belangen spelen, lijkt
dringend gewenst.”

Gisteren is het stuk van
Bouberg Wilson besproken in
de commissie Projecten &
Thema’s. De uitslag van de dis-
cussie kon helaas om techni-
sche redenen niet meer in deze
krant opgenomen worden.
Komende week zal er meer
bekend zijn. We houden u op
de hoogte!

Gedeputeerde Moens
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U kunt hier een prachtige
route rijden met de auto
langs de diverse wijn-
gaarden, waarbij u start
bij het prachtige Château
Neercanne (1) dat ten zuiden
van Maastricht ligt. In deze 
wijngaard wordt alleen de
druivensoort Pinot Noir 
verbouwd. Het Château met
zijn prachtige tuinen is op
zich al een bezoek waard.
Bovendien beschikt het over
een goed restaurant en een
prachtige wijnkelder in de
mergelgrotten.
Vervolgens kunt
u een bezoek
brengen aan
het monu-
mentale
wijngoed
Hoeve
Nekum (2)
nabij
Maastricht
waar sinds
1988 op 
ambachtelijke
wijze witte wij-
nen geproduceerd
worden die al diverse
prijzen gewonnen heb-
ben. Een gedeelte van de
hoeve is ingericht als wijn-
kelder en van de graanzolder
is een proeflokaal gemaakt.

Wijngaard Apostelhoeve (3),
de volgende wijngaard op
onze route, is bij de meeste
wijnkenners wel bekend. Dit
is de grootste wijngaard van
Nederland op de hellingen
van de Louwberg. Hier wor-
den vier mooie, droge, witte
wijnen gemaakt van de
Riesling, Auxerrois, Müller-
Thurgau en Pinot Gris druif.
Deze maand wil ik u de
Riesling 2003 aanbevelen
die uitstekend samen gaat
met asperges, waarvoor het
toch de maand bij uitstek is.
Deze is verkrijgbaar bij

gaard Stockhemer Wingert
(7) aan die in Schin op Geul
ligt en vervolgens Limburgs
hoogstgelegen wijngaard
Fromberg (8) in Ubachsberg.
Deze laatste verzorgt zelfs
een buffet of een picknick in
de wijngaard!

Op een oud terras op 
een zuidhelling in de vallei
de Geul, precies boven
Wahlwiller, ligt wijngaard 
St. Cunnibert (9) met wijn-
stokken die afkomstig zijn

uit de Elzas. Ook hier kunt
u, op afspraak, wijn

proeven, kopen en
de wijngaard

bekijken. Onze
reis eindigt in
Wittem waar
zich de laat-
ste twee
wijngaarden
bevinden:

Hubertus (10)
en Wittemer

Wahlwiller (11).
Hier worden excur-

sies en rondleidingen
gehouden in de wijn-

gaarden compleet met een
kleine wijnproeverij met wat
hapjes.

Over de meeste wijngaarden
die ik hierboven genoemd
heb, kunt u op Internet na-
dere informatie opvragen.
Op afspraak kunt u de wijn-
gaarden bezoeken en een
rondleiding krijgen op het
wijngoed, door de wijngaar-
den en eventuele kelders.

Wijn van de maand mei:
Riesling 2003 -
Apostelhoeve. (€ 9,50) 
Te koop bij Wijnkoperij
Henri Bloem aan de
Kleverlaan te
Bloemendaal

J. van Gelder (vinoloog)

Het zuiden van Limburg met zijn heuvels en dalen heeft misschien wel het verrassendste
landschap van Nederland. Hier vindt u al snel meer dan tien wijngaarden, verspreid over een
gebied van circa vijftig kilometer lang. Deze wijnbouw zou aan het begin van onze jaartel-
ling al zijn geïntroduceerd door de Romeinen. Afgezien van zo’n vijf professionele wijnhui-
zen, zijn het tegenwoordig voornamelijk liefhebbers die hun eigen wijn verbouwen.

Wijnstreek onder de loep: Limburg

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Gelder weer
gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week
twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens
de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en
een ‘wijn van de maand’ selecteren uit deze streek.

Een stevige, en soms stro-
machtige, wind en zelfs hagel
teisterden de leerlingen. Deze
hadden daar echter niets van
en bouwden met veel energie
en vol enthousiasme de ‘kaste-
len’op het strand voor de pavil-
joens Thalassa, paviljoen 19 en
Jeroen aan een stevig fort met
in het midden een schoolvlag
die zo lang mogelijk moest blij-
ven staan. De vlag van de
Hannie Schaft school deed dat
het langst, waarmee zij win-
naar van de wedstrijd werden.

Voor de winnende school was
een speciale taak weggelegd.

De hele klas van de Hannie
Schaft school mocht bij pavil-
joen Jeroen meehelpen om de
vorige week in het Zeeuwse
Veere behaalde blauwe vlag te
hijsen. De winnaar ging ook
naar huis met een geldbedrag
van €700 beschikbaar gesteld
door hotel Zuiderbad.

De winnaars krijgen binnen-
kort nog een leuk aandenken
aan de dag. De verliezers hoef-
den niet met lege handen naar
huis. Elke school ontving een
bijzondere door Zandvoortse
beeldende kunstenaars be-
schilderde/bewerkte schep.

Woensdagochtend 24 mei vond in het kader van de Week van
de Zee, de ‘Slag der Zeven Heuvelen’ plaats. De strijd tussen de
groepen 8 van 5 Zandvoorste basisscholen, de Mariaschool was
verhinderd, vond plaats onder barre weersomstandigheden.

Vrijdag 19 mei om 07.25 uur, vond op de Dreef in Haarlem een
aanrijding plaats tussen een personenauto, bestuurd door een
29-jarige man uit Zandvoort, en een 15-jarig meisje op een fiets.
Het meisje is met zeer ernstig hoofd- en rugletsel naar een 
ziekenhuis vervoerd. Daar is zij woensdag 24 mei aan haar 
verwondingen overleden. De bestuurder van de auto is door 
de politie aangehouden.

Eerste ‘Slag der Zeven Heuvelen’
onder barre weersomstandigheden

Politie zoekt getuigen
Politiebericht

De aanrijding vond plaats op de
Dreef ter hoogte van de
Hazepaterslaan. Daar stak het
slachtoffer de rijbaan over. De
automobilist reed met zijn auto
over de Dreef in de richting van
het centrum van Haarlem.

De politie stelt een onderzoek
in naar de precieze toedracht
van de aanrijding en is daarom
op zoek naar mensen die
getuige zijn geweest van de
aanrijding. De politie zoekt

met name de bestuurder van
een witte Peugeot. De bestuur-
der heeft zijn auto na de aan-
rijding stilgezet op de
Paviljoenslaan, nabij de Dreef.
Hij heeft de aanrijding hoogst-
waarschijnlijk zien gebeuren.

Hem, maar ook andere getui-
gen wordt dringend verzocht
contact op te nemen met de
Haarlemse politie, tel. 0900-
8844 of met de anonieme 
tiplijn ‘M’, tel. 0800-7000.

Wijnkoperij Henri Bloem aan
de Kleverlaan te Bloemendaal
voor de prijs van € 9,50 de fles.

Na een bezoek aan de Apostel-
hoeve vervolgen wij onze route
naar één van de oudste 
wijngaarden van Nederland,
op de oosthelling van de Sint
Pietersberg, Klooster Slavante
(4). De etiketten van deze 
wijngaard worden ieder jaar
door een andere kunstschilder 

ontworpen. Onze rondrit is
niet compleet zonder een
bezoek aan Stadswijngaard
Thiessen (5) die midden in
Maastricht ligt en waar rode
wijn wordt gemaakt van de
Gamay en Pinot Noir druif.
De verschillende wijnen 
rijpen hier in de eeuwenoude
mergelkelders.

Van Maastricht rijden we over
de N278 naar Cadier en Keer
waar tegen de helling van de
Keerberg de circa zeven-
honderd druivenstokken van
Domein Backerbosch (6) staan.
In de nabij gelegen keldergrot-
ten ligt het Wijnmuseum met
oude flessen, wijnpersen en
vaten. Hierna doen wij wijn-
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Wie maakt 
de lekkerste gehaktballen 

van Zandvoort?

Inschrijfformulieren aan de bar.
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OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juni
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat,Het gaat erom 
hoe je de reis er naartoe maakt

Ganpati the natural beach

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen,
oud speelgoed,

kristal, porselein,
schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

Behang- en
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp

Tel/Fax 
571 31 72
Mobiel 

06-54 264 259
Voor al uw 
behang-,

wit- en schilders-
werkzaamheden

Gevraagd:
Meisje (scholiere) 

voor de bediening,
± 18 jaar.

Harocamo 
Kerkstraat 14.
Tel: 57 121 02

Te huur:
tweekamer-app 

in Zandvoort (ca. 35 m2)
met eigen k/d/t en 

tuintje (z).
Huurprijs 

€ 550,- excl. p.m.
Geschikt voor 

werkende
jonge dame.

Tel: 06-51 27 41 48

Loods te koop: Voltastraat 7 te Zandvoort
Oppervlakte 320 m2 - Vraagprijs € 360.000,-

06-54 621 734
----------------------------

Loods te huur: Voltastraat 7 te Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Huurprijs € 1.500,-- per maand 
06 54 621 734

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

www.ganpati.nl
Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor

het vieren van uw jubileum of feestje. 
Voor foto’s en live webcam 
www.wanderenkarin.nl

Zondag 16 juli 2006 

Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl
Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden, 
Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.
Via de tarotkaart of uw hand, 
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Cha i de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee? 
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op het naturelstrand.
*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, 

voor meer info belt u Ganpati: 06-54270763

Wegens vakantie is de
praktijk gesloten

van 1 juni t/m 9 juni 2006

Voor waarnemingen:
A t/m K: dr. Scipio 

(tel. 5712058)
L t/m Z: dr. Van Bergen 

(tel. 5719507)

De BIAmed spreekuren gaan wel door.
Houd u rekening met extra blikken
maaltijd vervangers, deze kunt u in
deze periode alleen tijdens de BIAmed
spreekuren aanschaffen!!

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499
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Coornhert Lyceum in Haarlem.
Over twee jaar doet ze examen
en daarna wil ze een jaar 
een wereldreis gaan maken.

Tekst en foto Nel Kerkman

Zeg nooit, nooit want op de valreep is er een spontaan verzoek
bij de redactie binnen gekomen om mee te doen aan Jong in
Zandvoort. Mariëlle Visser mailde dat ze erg graag geïnterviewd
wilde worden en zo is zij de 70ste jongere en dat is een mooi
getal om deze rubriek af te ronden. Mariëlle Visser is geboren
op 16 november 1989 en woont bij haar ouders en haar zuster
Chantal in Zandvoort.

J O N G  I N  Z A N D V O O R T

School
Mariëlle haar basisschool was
de Hannie Schaftschool en nu
studeert ze 4 VWO bij het

Uiteraard niet in haar uppie
maar met nog een paar vrien-
den. Daarna wil ze haar studie
vervolgen en wat de keus dan
wordt? Daar is ze nog niet uit.
Ze twijfelt tussen toneel of
rechten. Dat zijn wel twee
uitersten en het een heeft
totaal niets met het ander te
maken. De keus van een studie
rechten wordt dan wel richting
advocaat/jurist maar daar
heeft ze verder nog niet zo over

nagedacht. Op het Coornhert
is Drama een examenvak en
daar heeft Mariëlle geen pro-
blemen mee. Wel vindt ze de
exacte vakken erg moeilijk maar
ook daar zal ze examen in moe-
ten doen, dus dat betekent nu
extra lessen om bij te blijven.

Interesse’s
Samen met Miranda Hofstra
wil ze een cabaretgroepje gaan
oprichten en daar heeft ze 
echt zin in. Als het cabaret
niet lukt dan wil ze misschien

naar een toneelvereniging toe.
Maar buiten deze plannen is
Mariëlle ook actief met thea-
terdans bij Dance Masters de
Vos in Haarlem. Momenteel is
ze aan het oefenen voor een
uitvoering van Chicago, waar
je gezamenlijk de geografie
voor maakt. Vroeger heeft ze
getennist maar dat is verleden
tijd, ze squasht nu met Jelle en
Ken in Center Parcs. Eén keer
per week krijgt ze keyboardles
bij New Wave. Verder heeft
Mariëlle een bijbaantje in een
kinderdagverblijf in Haarlem
waar ze de kinderen eten geeft

en met ze speelt. Ze doet het
pas drie maanden maar ze
vindt het nu al leuk. Het bui-
tenland blijft lokken want als
au pair ergens werken lijkt haar
ook wel wat.Trouwens aan het
einde van de zomervakantie
gaat ze samen met Susan
Aukema twee weken werken
in een Abdij in Frankrijk. Het
werk bestaat uit koken, kinde-
ren vermaken en nog andere
klussen. Gelukkig heeft ze ‘s
middags vrij zodat ze ook nog
kan genieten van de omgeving.

Zandvoort
De muziekkeus van Mariëlle is
jazz, de jaren 70 en pop. Ze
vindt, net zoals ik, het vreselijk
dat de hardrockband Lordi uit
Finland bij het Eurovisie
Songfestival gewonnen heeft.
Een dieptepunt vindt Mariëlle
het. Wel gaat ze naar de
Zandvoortse muziekfestivals
maar ze is kritisch wat de
muziek betreft. Trekt de
muziek haar niet dan gaat ze
er niet heen. Mariëlle mist de
kermis, waar het altijd gezellig
toeven was. Ze vindt het jam-
mer dat door geluidsoverlast
de kermis niet meer in het
centrum terug komt. Verder is
Zandvoort een fijn dorp maar
ze weet niet of ze hier haar
draai kan vinden. Wat al 
een keer gezegd is; eerst de
wereld verkennen. Daarna is er
genoeg tijd om verder rond te
kijken en serieus na te gaan
denken. Wordt het cabaret,
rechten of toneel? Wie weet
is er over een paar jaar mis-
schien een nieuwe rubriek
“Terugblik op de Zandvoortse
jongeren”. Dan is Mariëlle niet
de laatste maar de eerste 
die ik uitnodig om te vertellen
wat haar keus uiteindelijk
geworden is.

Mariëlle Visser 

“ Jammer dat er geen kermis meer is in
het centrum van Zandvoort”

Bijeenkomst voor 
ondernemend Zandvoort

Op donderdag 1 juni aanstaan-
de organiseert Ondernemers-
vereniging Zandvoort (OVZ)
vanaf 18.00 uur een Business
to Business borrel in café Koper
aan het Kerkplein. Dit initita-
tief biedt ondernemers de
mogelijkheid om met elkaar
kennis te maken, ideeën uit te
wisselen, activiteiten op te
pakken en te brainstormen
over hoe men Zandvoort nog
beter op de kaart kan zetten.
Want, zo luidt de filosofie van

de ondernemersvereniging,
van een beter Zandvoort
profiteert iedere ondernemer.
Het is de bedoeling dat de 
borrel ieder kwartaal wordt
gehouden op steeds een ande-
re locatie binnen Zandvoort,
zodat men ook de gelegenheid
heeft andere ondernemers te
leren kennen in hun eigen
omgeving. Tijdens deze net-
werkborrels bekostigt de OVZ
de hapjes en betaalt men zelf
de drankjes.

Voorjaarsmarkt een groot succes!

Al vroeg stroomden de markt-
bezoekers toe om een wande-
ling te maken langs de kramen
en attracties in de Haltestraat,
Swaluëstraat, Kleine Krocht,
Louis Davidsstraat, Prinses-
seweg, Kerkplein en Kerkstraat.
De oorspronkelijk geplande
opstelling op het Badhuisplein
bleef door de forse bries
beperkt tot een nostalgische

attractie bestaande uit Ameri-
kaanse politievoertuigen en
een bus, aangevuld met een
Jeep die nog had deelgenomen
aan de herdenking van de inva-
sie in Normandië in 1944.

Gezellige drukte
De vele koopjes, varierend van
een kettinkje tot tal van 
attributen voor het komende

WK-voetbal, gingen vlot van de
hand. Als het ging om grotere
uitgaven werd even goed ge-
keken of het beoogde artikel
soms elders goedkoper te koop
was. In de middaguren nam 
de gezelligheid toe, omdat
vermoeide marktbezoekers 
de gezellige drukte vanaf een
terrasje bekeken.

Bushalte
Het openbaar vervoer was 
voor één dag ‘verbannen’ naar 
de Hogeweg waar voor het
politiebureau een tijdelijke
bushalte was ingericht, die
gemakkelijk gevonden kon 
worden. Ook na afloop bleek
de organisatie uitstekend voor
elkaar, want de honderden 
kramen werden in een paar uur
op een doeltreffende manier
opgeruimd. Toch waren er
vooral na afloop veel klachten
over voornamelijk het achter-
gelaten vuil. De straten en 
pleinen waren bezaaid met los
vuil en volle vuilniszakken.
Deze situatie was ook de 
volgende ochtend nog aan-
wezig.

Ruim driehonderdvijftig marktkramen, artiesten, zangkoren,
kermisattracties en duizenden bezoekers maakten er afgelo-
pen zondag één groot feest van. Het voorjaarsfestival kreeg ook
ook de steun van de weergoden die met een fris briesje en een
zonnetje voor uitstekende weersomstandigheden zorgden.

Zandvoort in Beeld
Op www.zandvoortinbeeld.nl
zijn foto’s en film te bekijken
van de opening van het raad-
huisplein en de voorjaarsmarkt
(Zondag 28 mei) én de over-
handiging van de ‘Quality
Coast’vlag op zaterdag 27 mei.
De demonstratie van de red-
dingsmaatschappij leverde
prachtige plaatjes op die u niet
mag missen. Tijdens de offici-
ële opening van het raadhuis-

plein en de voorjaarsmarkt
nam onze fotograaf de kans
waar. Hij heeft Zandvoort
vanaf de 50 meter hoge sky-
box op beeld vastgelegd. Met
recht een ‘vogelvlucht’.

U vindt de foto’s, en een film-
verslag, in de webalbums van
www.zandvoortinbeeld.nl 
Snel terugblikken, nagenieten
of zien wat u gemist heeft.

Foto: OvM Fotografie
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Kinderdisco (locatie Noord 571 71 13)
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden enz. Is uw (klein)
kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt geweest?
Nee? En waarom niet? De leukste en langstlopende disco
in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar.
Elke twee weken op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur staat
een enthousiaste groep van vrijwilligers onder leiding
van een professional klaar om de kinderen een onverge-
telijke avond te bezorgen. Naast dat er natuurlijk gedanst
word zijn er ook thema avonden. Voorbeelden zijn o.a.
Pyama party, valentijnsdisco en dierendisco. De disco
wordt dan helemaal omgetoverd naar het thema van dat
moment. Iets dat ieder kind zou moeten meemaken.
Kortom… kom een langs met uw zoon of dochter en neem
een kijkje bij dit 2 wekelijkse evenement voor alle kinde-
ren uit Zandvoort.
Hieronder de data voor de komende kinderdisco’s

Vrijdag 2 juni Tropisch Carnaval
Vrijdag 16 juni
Vrijdag 30 juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord 571 71 13)
Qlub’n 
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. Iedere 2 weken
is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt
tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maar ook 
dansen en luisteren naar jouw muziek. Dit = de plek waar
jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdag van 20.00-22.00
uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem
je vrienden mee!!!

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord 571 71 13)
Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens
de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/De
Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer 
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief
programma aangeboden met een speciaal thema. De
vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt
voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan 
chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin
Ondersteuning en hulp
Komt u er zelf niet uit?
WonenPlus helpt u met iedere vraag,
met vrijwilligers of betaalde dienstverleners
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd
wordt?
Ook dan horen wij graag van u.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 
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De Provincie heeft geld beschikbaar voor Noord-Hollandse musea.
Er zijn reeds zeven musea-initiatieven gehonoreerd. De resteren-
de miljoenen liggen nog ongebruikt ‘op de plank’. De gemeente
Zandvoort neemt vooralsnog een afwachtende houding aan.

Twee miljoen voor musea in 
Noord-Holland

door Ton Timmermans

Kunst en Cultuur voor een
groot publiek. Het Provincie-
bestuur steunt initiatieven op
het terrein van Kunst en Cultuur.
De overheid wil een zo breed
mogelijk publiek ermee in con-
tact brengen en heeft geld gere-
serveerd voor ‘Verbetering van
het museumaanbod’.

“De gemeente Zandvoort
bekijkt momenteel of het bij de
provincie een aanvraag gaat
doen om in aanmerking te
komen voor een cultuursubsi-
die” zegt gemeentelijk woord-
voerder mevr. Danny van der
Reep. De sector Cultuur van de
Provincie laat weten dat het ten
alle tijde verstandig is om sub-
sidie aan te vragen ten behoe-
ve van initiatieven van musea
die wel een regionale uitstraling
moeten hebben.“Momenteel zit

in de pot 1,9 miljoen euro;daar-
bij geldt dat op is op”. De pro-
vincie Noord-Holland ontwik-
kelt ideeën, steunt projecten
en stimuleert samenwerking
van organisaties om ervoor te
zorgen dat iedere inwoner van
Noord-Holland een prettig
leven kan leiden. Omdat ont-
spanning daar ook bij hoort,
zet de provincie zich in voor
een zo ruim mogelijk aanbod
van kunst en cultuur. Toe-
gankelijk voor iedereen.

Verantwoordelijk gedeputeer-
de Rinske Kruisinga: “De pro-
vincie vindt het belangrijk dat
musea hun collectie op een
aantrekkelijke manier presen-
teren, zodat ze meer bezoekers
trekken. De musea die we nu
steunen, hebben bijzonder
goede ideeën voor een betere
presentatie of voor behoud van
hun waardevolle bezit”.

Afgelopen zaterdag 20 mei, vond de eerste editie van Cultureel
Evenement Ruis plaats. Tijdens het evenement stonden verschil-
lende genres en acts op het podium. Het resultaat was een over-
weldigend succes, met alleen maar positieve reacties.

Ruis bedankt medewerkers

De bedoeling was om Ruis te
organiseren op het Gasthuis-
plein in Zandvoort, maar van-
wege de slechte weersvoor-
spellingen had de organisatie
op vrijdag al besloten het eve-
nement te verplaatsen naar
verenigingsgebouw de Krocht.
Ondanks deze verplaatsing
hebben ruim 300 mensen Ruis
bezocht.

Dankzij de organisatoren
(Marijke Alleman, Mirjam
Andrea, Gea Apeldoorn, Remi
Goossens, Sandra Maat en
Mandy Stam), de sponsors 
en de medewerking van ver-
schillende enthousiaste vrij-
willigers is Ruis een succes
geworden. In het bijzonder
bedankt de organisatie:
Gemeente Zandvoort, Circus

Zandvoort, Rotary Club
Zandvoort, Bertram Brood,
Wonenplus, Jeu de boules 
vereniging ‘De Meeuwen’,
Verenigingsgebouw ‘De
Krocht’, Leo Sanders, Ben
Sonneveld, Bas de Jong, Thea
Akeboom, Studio 118, (G)ods en
DJ JK.

Hoogstwaarschijnlijk zal Ruis
volgend jaar opnieuw ge-
organiseerd worden vanuit
Pluspunt, door andere twee-
dejaars studenten Culturele
en maatschappelijk Vorming.

De examenfilm van coproducent Robert Schmidt,‘Een ingewikkeld
verhaal, eenvoudig verteld’, is op het filmfestival van Cannes 
buiten de prijzen gevallen. Het was één van de 18 films die uit
1200 inzendingen waren geselecteerd voor de studentencompetitie.
‘Een ingewikkeld verhaal’ vertelt over de vriendschap tussen twee
jongens, vertolkt door Johnny de Mol en Dragan Bakema. Tom (De
Mol) krijgt te horen dat hij nog maar drie maanden te leven heeft.

Film van Robert Schmidt valt buiten de prijzen

Regisseur Van Heusden vatte
het verlies sportief op. “Ik 
ben niet zo emotioneel gela-
den”, verontschuldigde hij 
zich na de uitreiking, “ik 
geniet vooral van mijn dagen

hier.” De 27-jarige filmmaker
heeft de afgelopen dagen 
al diverse gesprekken gehad
met sales agents die zijn film
graag in het buitenland willen
uitbrengen.

Van Heusden is momenteel
bezig met de opnames van zijn
eerste lange speelfilm. Ook
heeft hij in Cannes diverse
onderhandelingen gevoerd
met andere Nederlandse pro-
ducenten die graag met hem
willen werken. “Zulk overleg
kan je natuurlijk ook gewoon
in Amsterdam doen, maar dit
is toch een aanmerkelijk
chiquere entourage.”

Bron: o.a. De Telegraaf

Voor de gelegenheid was het
doorgaans sacrale gebouw
omgedoopt tot een heuse
poptempel, compleet met pro-
fessionele geluidsinstallatie en
toneelverlichting. De lichttech-
niek zorgde voor een intieme
sfeer met op de juiste momen-
ten levendige lichtaccenten,
terwijl het (versterkte) geluid
soms helaas wat ‘vlak’ en
ongenuanceerd klinkt.

Haar onlangs overleden vader kan trots op haar zijn. De oud-
Zandvoortse Inge Schmid-Hilbers wist afgelopen donderdag-
avond samen met haar twee medesolisten en hun veelzijdige
zangstemmen het koorconcert een dimensie extra te geven.
Het Gospel Joy koor bracht met hun muzikale begeleiders een
goedgevulde Agathakerk tot swingend enthousiasme.

Zwitsers gospelkoor laat Zandvoort swingen

Door Ton Timmermans en
Joop van Nes jr.

Onweerlegbaar was zij de ster
van de avond. De Stichting
Classic Concerts heeft dit
optreden in Zandvoort moge-
lijk gemaakt. Het Zwitserse
gospelkoor, met als solisten
Inge, Lilly en Stefanie, brachten
in de kerk een swingend 
concert.

Niet alleen het koor, ook het
publiek moet aanvankelijk
‘warmdraaien’. De solisten en
het koor hebben, in tegenstel-
ling tot de zaal, al snel het
swingende ritme te pakken.
Zeker bij het door koorleider en
dirigent Fredy Mangisch spe-
ciaal voor het concert gearran-
geerde ‘Heaven’ en ‘Stand by
me’ gaat het koor ‘uit zijn dak’.
Vooral bij het laatstgenoemde
nummer stralen de musici
overduidelijk plezier uit. De
gevarieerdheid van muzikale
klanken lijken op een prettige
manier met elkaar te stoeien,
wat terecht een gescandeerd
applaus opleverde. De twee
gitaristen blijven met onder-
steunende klanken keurig op
de achtergrond en zijn op de
juiste momenten prominent
aanwezig. De improvisaties
van het hammondorgel en van
de gitarist verdienden meer
ruimte en waren helaas van
korte duur.

“Het moet vooral uit het hart
komen”, is volgens mede-pre-
sentatrice Petra Darmhuizen
het muzikale devies. Die lijf-
spreuk levert pas écht jazzy

klanken op na de pauze.
Verscheidene malen doet
Mangisch pogingen om het
enthousiasme van de koor-
leden over te laten springen 
op het publiek in de zaal.
Mede door de vrij onbekende
melodieën blijkt meezingen
moeilijk. Pas bij de laatste 
liederen komen de toehoor-
ders lichtelijk los: het blijft niet
meer bij enkel ritmisch mee-
klappen, maar verder dan
krampachtig meedeinen komt
het niet. Dat de gospelmuziek
van het Zwitserse koor in de
smaak valt, blijkt wel uit het
hartstochtelijke slotapplaus
dat tot driemaal toe een brui-
sende toegift uitlokt.

Wat opviel was de, bijna, afwe-
zigheid van mannenstemmen
in het koor. Niet meer dan een
8-tal van de 71 meegekomen
koorleden is van het mannelij-
ke geslacht. Inge Schmid-
Hilbers: “Helaas moesten een
aantal koorleden thuisblijven
en daar zaten nog een paar
mannen bij, maar het is duide-
lijk: we hebben een mannen-
tekort. Daarom moest ik ook
bij het nummer “Oh Happy
Day” de solo zingen terwijl dat
veel mooier door een diepe bas

gezongen kan worden.” Op de
vraag hoe zo een bekend gos-
pelkoor in Zandvoort terecht
komt kan ze kort zijn: “Bij de
begrafenis van mijn vader heb
ik een paar nummers gezon-
gen. Toen vond pastor Dick
Duijves, die ons koor al kende,
dat het tijd werd om ons hier
naartoe te halen. Hij heeft con-
tact met Toos Bergen en Peter
Tromp van Classic Concerts
opgenomen en zo is het balle-
tje gaan rollen.” Het koor is op
een korte tournee door Europa.
Zaterdag geven ze nog een
concert in Antwerpen en daar-
na gaat het weer huiswaarts,
naar Wallis in Zwitserland.
Gospelminnend Europa zal nog
wel vaker van dit koor horen.

Inge Schmid-Hilbers
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

1 juni t/m 7 juni
Malse runder rib/braadlappen

1 Kilo € 7,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week zijn er weer diverse
nieuwe artikelen binnengekomen!

Alles voor in en om het huis.

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Met ZandvoortPas 
50% korting 

op een Zandkorrel

Let op: (zowel particulier
als 
zakelijk)

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

4 gepaneerde
schnitzels 
voor € 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Voor ZandvoortPashouders

25% korting op de
gehele rekening!
(max. 4 personen)

Tot 12 jr kindermenu
gratis!

Maandag t/m vrijdag
(niet geldig op feestdagen) 

Zeestraat 26
2042 LC

Zandvoort
Tel.: 023-5714497

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle pashouders 10% korting op een
nieuwe set kunstnagels in de maand juni*

* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl
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 aanbiedingen van deze week

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen,
uitgaan en eten 
in Zandvoort wel 

heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

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

Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand juni

ZandvoortPas houders
5% korting in juni

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

15% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN

ZandvoortPas
Lijst van deelnemende

bedrijven  
(in alfabetische 

volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat
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Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en
kleuren vanaf 1 t/m 30 juni
of zolang de voorraad strekt.

Geniet van
ons zomers

assortiment!

Prinsenhofstraat 7
te Zandvoort Unieke kans op een ruime 

hoekwoning in het centrum!
• Woning in originele staat,
echter met potentie
• Dubbele bewoning
mogelijk en of verhuur
• Momenteel zijn er 6
slaapkamers! • Een bijzon-
der object dat u van bin-
nen moet hebben gezien!
• Woonopp. 140 m2 !!  

U bent van harte welkom!
• 2 moderne en gestoffeerde appartementen in het centrum
gelegen • Woonoppervlakte 1e appartement ca. 60 m2, 2e
appartement ca. 40 m2 • Huurprijs 1e appartement € 825 ex.,
2e appartement € 750 ex.

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl

VOOR AL UW VvE BEHEER:
www.acb-stichting.nl

Royaal halfvrijstaand woonhuis
in kindvriendelijke wijk gelegen!
• Ruime living met open keu-
ken • 3 slaapkamers en studio
met dakterras • Fraaie tuin
met vijver en grote stenen
berging • Garage met oprit
voor meerdere auto’s 
• Woonopp. circa 140 m2 per-
ceelopp. circa 303 m2 • Deze
woning is zo te betrekken!

Zeestraat te huur aangeboden 

Ons totale aanbod vindt u op www.greevenmakelaardij.nl !!
Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227
Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

NIEUW

Vraagprijs:
€ 529.000,= k.k.

Sara Roosstraat 7
te Zandvoort

Vraagprijs:
€ 249.000,= k.k.

NIEUW

Ligbed vanaf € 2,50
Vraag naar 

de actievoorwaarden bij

Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag t/m vrijdag 
vanaf 15.00 uur

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-
ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-
keerkelder. De appartementen zijn verschillend
van omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 
balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-
door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het
jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen 
van de overige ruimten zorgen voor een 
comfortabele woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een
lift en een camera voor de video/phone
installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats
in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

Bezichtiging op de locatie 
met toelichting van de 
architect op afspraak!

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch 
rustig gelegen, wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’ gesitueerd.
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Shades
Zonnebrillen beschermen je niet alleen tegen de
felle zon, het zijn ook hippe accessoires in alle
kleuren en vormen. Net als kleding kan niet ieder-
een elke zonnebril dragen. Je moet de juiste pas-
vorm vinden en het moet bij jou staan.Voor die-
gene die het uitermate moeilijk vindt om de
juiste zonnebril te vinden, is het verstandig om
op www.diesel.com te kijken. Klik op ‘Shades’ en
er opent een wereld van zonnebrillen. Roze, zwar-
te, strakke, stalen, en zelfs houten
brillen kun je op deze site bewon-
deren. De nieuwe Woodpecker-
zonnebrillen, waarin grote glazen
zijn omlijst door een houten mon-
tuur, zijn origineel en nergens
anders te verkrijgen! Heb je niet
zo’n trek in hout? Je kan dezelfde
soort bril ook krijgen in de kleu-
ren tabak, babyroze en ivoor.Waar
wacht je nog op?!

Droombaan
We zijn nog niet helemaal klaar

met Diesel. Op www.55DSL.com

kun je solliciteren voor een wel

héél bijzondere baan.Wil je net als

Floortje Dessing en Chris Zegers

de wereld rondreizen en daar ook

nog voor betaald worden? Nee,

het is geen droom en nee het is

ook geen grapje. 55DSL is op zoek

naar twee ‘junior lucky bastards’

die vanaf exotische en prachtige

locaties over de hele wereld topics

filmen en bloggen. Hiermee

ondersteun je de nieuwste cam-

pagne van Diesel. Houd jij van

avontuur en ben je reislustig? Kijk

dan snel op deze site en wie weet

word jij uitgekozen om de tijd van

je leven te beleven!

Wasbordje
Jongemannen opgelet! Benjij de afgelopen jaren eenpaar kilo’s aangekomen?Heb jij overtollig vet op enrond je buik? Teveel biergedronken de afgelopenpaar maanden? Wees nietgevreesd! AB Series for menAramis Ab Rescue BodySculpting gel (Ja, het is eenmond vol) heeft de oplos-sing voor jou. Om straksstrak op de hipste strand-tenten te kunnen verschij-nen is er, ter aanvulling vande dagelijkse work-out engezond eten, deze gel ont-wikkeld. Twee keer per dagsmeren en in (laten) mas-seren voor een strak was-bordje. De meiden zullenvoor je vallen...

Zware dagen
Ik zie groen en geel, en als
het zo doorgaat bijna paars
van ergernis. Mijn flat staat
in de steigers, en dat werd
wel eens tijd. Erg jammer
alleen dat ze 's ochtends 
om half 8 al beginnen met
herrie maken. Vooral op 
donderdag ochtend, na 
een goedkoop avondje 
stappen in de Scandals, is 
de betonboor mijn grootste
vijand.

Alles went… zo ook de
betonboor. Maar wat zijn 
ze in godsnaam aan het
doen? Vijf minuten boren,
twee minuten stil. Drie
minuten kabaal, twee minu-
ten stil. Ga dan gewoon aan
één stuk door zonder te
stoppen, heb ik het na een
tijdje misschien niet eens
meer door.

Helaas. Het gaat nu al een
maand of twee zo. De af-
gelopen twee weken was
het rustig, waarschijnlijk
door het slechte weer, ('de
week van de regen'). Net nu
ik mijn slaap zo hard nodig
heb, wordt hij abrupt weg
genomen. Meteen mijn hele
dag naar de *****.
Je hebt niet even de tijd 
om rustig wakker te worden,
maar wordt meteen ge-
confronteerd met meneer
Kater.

Als ik er zo over nadenk 
vallen de gele vladagen in
het niet vergeleken bij deze.
Dat zijn de dagen met een
normale kater na een nacht
zwaar stappen. Dat is name-
lijk het enige wat ik dan 
kan eten. Met een zonnebril
en niet te veel geluid om 
me heen kom ik de dag dan
wel door.

Nu zit er niets anders op dan
te vluchten, maar waar-
heen? Naar mams? Ook
daar is het nooit stil. Buiten
dat moet ik dan ook eerst de
snelste weg daar naartoe
bedenken en maar hopen
dat ik niemand tegenkom
met mijn verrotte hoofd. Ja,
het leven van een 21 jarige
valt niet mee….

Mai

Zaterdag 27 mei, zowel ‘s middags als ‘s avonds een afgeladen
gebouw De Krocht. Kenamju Sports Zandvoort en Haarlem orga-
niseerden speciaal voor leden, hun familie en eventuele nieu-
we leden een spetterende show waarin verschillende acts wer-
den vertoond.

Door Mai Buwalda

Dat het bij Kenamju niet alleen
draait om fitness en aerobics
werd ons al snel duidelijk.
Naast enkele shownummers
als Capoeira, karate (onder 
leiding van sensei René
Oerlemans) en ninja freestyle,
kon men namelijk ook volop
genieten van de zeer talent-
volle dansers en danseressen
die de sportschool rijk is.

De kleintjes openden de show
met hun vrolijke groepsdans
waar het enthousiasme vanaf
straalde. Zelfs een buikdanse-
resje liet haar kunsten zien. De
temperatuur in de zaal liep 
al snel op tot erg warm, na 
alle bijzondere indrukken die
de breakdancers ons gaven.
Het kippenvel dat sommigen 
kregen bij het zien van de 
bijzondere technieken van de
Ninja’s in hun freestyle, mag

het toch wel een beetje
benauwd. Er werden namelijk
drie mannen uitgekozen die in
tutu een balletdans konden
gaan instuderen in de pauze,
om vervolgens toch wel een
beetje voor paal te gaan staan
op het podium. Dit bracht
uiteraard een hilarisch mo-
ment met zich mee. Zo werd
onder andere ook wel weer
duidelijk dat iedereen kan 
dansen. Iedereen die wil 
dansen krijgt bij Kenamju
daarvoor dan ook de kans. Het
doel van deze dag was niet
alleen ouders te laten zien wat
hun kinderen allemaal leren bij
deze hippe sportorganisatie...
Kenamju hoopt op deze
manier ook nieuwe leden/
sporters aan te trekken.

Daarom organiseren de mede-
werkers en vrijwilligers van de
sportschool maandag 5 juni
een aantal open lessen street-
dance voor de jeugd, waarin
iedereen welkom is om een
gratis les naar keuze te volgen.
Iedereen kan zich hiervoor tele-
fonisch opgeven bij Kenamju
Zandvoort; 5715829. Ook kan
dit nummer gebruikt worden
voor overige informatie over
lessen, activiteiten, etc.

Met twee uitverkochte voor-
stellingen, waarbij er tijdens
de avondvoorstelling zelfs
mensen geweigerd moesten
worden bij de deur, kunnen
Rose Oudekerk en Luzy Diyanto
tevreden terugkijken op de
door hun georganiseerde,
flitsende Summer Sun Show!

Kenamju’s Summer Sun Show, knallende 
afsluiting van het sportseizoen

dan ook nog even duidelijk ver-
meld worden. Zeer goed in
elkaar gezet! Ook de Zand-
voortse rappers DeLoos, Rico D.,
en W.O.X., waren te gast
gevraagd in de show. Met een
van hun nieuwe nummers
hadden de jongens een sterk
aandeel in de flitsende voor-
stellingen. En dat nog wel met
maar één microfoon! 

Naast al het moois en spe-
ctaculairs moest er natuurlijk
ook nog even flink worden
gelachen. Dat lukte dan ook
zeer goed bij het zien van de
surpriseact.Vlak voor de pauze
kregen enkelen uit het publiek
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andWhat’s
new

what’s
hot!?

Vooral de kleintjes waren hartverwarmend
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Café Oomstee
wenst u 
zonnige

Pinksterdagen

Dagelijks geopend.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 3 juni t/m 16 juni € 24,50

Salade van frisée en rucola met
gerookte oesterzwammen

en frambozendressing
of

Gegrilde mul met huisgerookte zalm 
en kervel-limoendressing

of
Cantaloup meloen met serranoham 

en crostini’s

Gegrilde lamskoteletjes 
met honing-thijmjus de veau

of
Tempura van loup de mer 

met tomatencompôte
of

Ovenschoteltje van verse groentes en
pesto    

gegratineerd met Old Amsterdam

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Dus… vergeet niet uw 
uitnodiging te sturen aan:
Zandvoortse Courant,
t.a.v.Cor van Gelder 
Hogeweg 32,
2042 GH Zandvoort

Feest
Receptie
Opening

Hoe anders kunt u op zo een leuke manier aan media aandacht komen? 
Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een uitnodiging sturen 

aan deze krant.
Wij zullen met een redacteur én een fotograaf verslag van 

uw happening maken en dit publiceren in de Zandvoortse Courant.

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€ 16,75

Wegens vakantie 
gesloten 

vanaf 6 juni t/m 22 juni

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Lemon Kai

(krokante kip met citroensaus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*
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& Heden
Verleden

Soms doen mensen in kranten uitspraken waarvan de 
strekking, als ze later worden teruggelezen, tot verwarring
aanleiding kunnen geven. Zo deed circuitdirecteur Hans Ernst
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 8 april 1993 een uitspraak
die anno 2006 het nodige opzien zou baren.

De rubriek ‘Achter de
Schermen’ had als kop: ‘Als
de Grand Prix binnen is, stop
ik’. Welke Grand Prix Hans
Ernst bedoelde laten we in
het midden.We vertrouwen
er echter op dat hij zijn uit-
spraak na 1 oktober, als de A1
Grand Prix gereden is, niet
gestand zal doen. Ernst
heeft in de loop van zijn
directeurschap veel publiek
aantrekkende evenementen
binnengehaald, zoals de

Marlboro Masters en het DTM
spektakel. We hopen dat de
man die nu al twintig jaar het
Circuit Park Zandvoort leidt
zijn activiteiten nog een poos-
je voort zal zetten, ter meerde-
re bekendheid van Zandvoort.
Onderstaand laten we gedeel-
ten uit het interview van 
destijds volgen.

‘Hans Ernst heeft tien optiek-
winkels en is sinds vijf jaar
directeur van het Circuit Park

Zandvoort. Dit laatste omdat
hij na twintig jaar ‘dankjewel’
wilde zeggen wel eens wat
terug wilde doen voor de
autosport. Maar zodra er een
Grand Prix verreden is, stopt
hij ermee’, was de inleiding van
het artikel waarin Ernst ook
aangaf hoe de situatie was bij
zijn aantreden in 1986.

“Eerst de uitbreiding van het
circuit binnen een jaar en
daarna een Grand Prix bin-

nenhalen. Dat is
nu mijn grote
uitdaging en ik
wil me er niet op
vastleggen hoe-
lang dat nog
duurt. Maar
daarna sta stop
ik ermee en ga ik
gewoon in de
winkel staan.
Toen ik hier
kwam, was mijn
eerste doelstel-
ling, met alles
wat in me zat,
het circuit veilig
te stellen. Het

circuit zat voor driekwart mil-
joen gulden in de min, de
baan was afgekeurd en Gran
Dorado wilde, en dat recht
hadden ze middels een claim
van de gemeente, in de twee-
de fase over het circuit heen
bouwen”, schetst Ernst de
stand van zaken toen hij aan
zijn klus begon.

“Als het circuit moest verdwij-
nen, zou het over zijn met de
autosport in Nederland. Toen
het bestuur vrij plotseling

In de Zandvoortse Courant van twee weken geleden (nr. 20)
werd een foto geplaatst van klas 3b van de Gertenbach school,
uit het schooljaar 1960-1961. Uit reacties van onder andere
mevrouw Annemieke v.d. Bos uit Lelystad en van mevrouw Lies
Laarman-Vermaat en de heer Ferry Kroese uit Zandvoort, is de
volgende lijst met namen naar voren gekomen:

Bovenste rij v.l.n.r.
Dhr Koerselman, M.P.Joustra,
Kees de Jong, Rudy le Pole,
Donald Bersma, Hans Holst,
Peter Schrader, Kees Bruinzeel,
Akke Koning, Peter van
Huffelen, Elly Smids, Rud
Kooimans, Ilja Scheers,Wouter
Bakker, Dhr.Wim Nijboer.

Geknield v.l.n.r.
René de Vries, Ferry Kroese,
Henk Dorsman, Ronny Derr,
Peter van Keulen, Arie Paap
(hoofd naar beneden), Hettie
Slagveld, Angenita Hiddes,
Ans Koper, Peter van Faassen,
Marie Wildschut (Zweedse),
Tom Ouwendag.

Wie is wie?
Gertenbach 1960-1961

Zittend v.l.n.r.
Jan Molenaar, Coos Walrecht,
Arie van Duin, Bernard Fijma,
Meir Groen, Nelly Bol,
Arie Smidt,
Annemieke v.d. Bos,
R. Pol, Conny Schreuder,
Marijke Karsten, Rosalie Metz
en Lies Vermaat.

Hans Ernst:
“Als de Grand Prix binnen is,

stop ik”

opstapte, was het de bedoe-
ling dat ik drie maanden
directeur zou blijven, maar
het is al vijf jaar geworden.
De situatie leek hopeloos,
maar daarom was er wel
veel eer te behalen. Het was
een uitdaging. Als dit een
gespreid bedje was geweest,
had ik het nooit vijf jaar vol-
gehouden. We hebben een
prioriteitenlijst samenge-
steld die we langzaam
afgewerkt hebben. Dat is
beter dan dat je gaat lopen
hobbyen. Blijkbaar werkt
het want we zijn allang uit
de rode cijfers. Vorig jaar
hadden we een omzet van
5,5 miljoen gulden en we
bekostigen veel uit eigen
middelen, zoals een nieuwe
scorebord van 250.000 gul-
den en een nieuw technisch
gebouw van een half mil-
joen. Het succes schrijf ik
toe aan de mensen die hier
met plezier werken, ze zijn
allemaal snoeigoe”’, zei
Hans Ernst in 1993 toen hij
goud waard was voor de
autosport. Overigens is hij
dat anno 2006 nog altijd!

Boeiende avond over 
strandingen

Het Genootschap Oud-
Zandvoort hield afgelopen vrij-
dag een speciale avond in
samenwerking met de organi-
satie van de Week van de Zee.
Na de opening van de avond
door Ben Zonneveld, namens
de Week van de Zee, kregen de
circa vijftig belangstellenden
beelden te zien van strandin-
gen die in de kuststreek tussen
Noordwijk en IJmuiden heb-
ben plaatsgevonden. Daarbij
lag het accent op de strandin-
gen voor Zandvoort of in de

directe nabijheid. Getoond
werden onder andere beelden
van de Salento, de Bank en de
Heinrich Podeus. De tekst van
Ankie Joustra en de beelden
van Cor Draijer waren traditie-
getrouw weer op elkaar afge-
stemd en gaven een voortref-
felijk beeld van wat zich bij de
diverse stranding heeft afge-
speeld. Gezien het geringe
aantal bezoekers kan de pre-
sentatie nog eens worden ver-
toond als onderdeel van een
reguliere Genootschapsavond.

Foto: Archief Genootschap Oud-Zandvoort (bld 05544)

De Provincie heeft geld beschikbaar voor Noord-Hollandse
musea. Er zijn reeds zeven musea-initiatieven gehonoreerd.
De resterende miljoenen liggen nog ongebruikt ‘op de plank’.
De gemeente Zandvoort neemt vooralsnog een afwachtende
houding aan.
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Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort. Entreevoorwaarden: minimum leeftijd 18 jaar en geldige identifi catie verplicht.

Toernooien
Dinsdag 13 juni Bingotoernooi
Dinsdag 27 juni Tournament Tuesday

Feesten & Events
Vrijdag 2 juni 21.30 - 01.30
‘In de schijnwerpers’ 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble 

Zaterdag 3 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Tommy Thompson 

Zondag 4 juni 17.30 - 22.30
1e Pinksterdag 
Live muziek Perfect Match 

Maandag 5 juni 17.00 - 22.00
2e Pinksterdag 
Live muziek Show-Gun 

Vrijdag 9 juni 21.30 - 01.30
‘In de schijnwerpers’ 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 10 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Accoustic 

Zondag 11 juni 17.30 - 22.30
Dinner Show 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Maandag 12 juni vanaf 20.00
American Party 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 16 juni 21.30 - 01.30
‘In de schijnwerpers’ 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 17 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Cross-Over 

Zondag 18 juni 17.30 - 22.30
Live muziek Griffi n 

Vrijdag 23 juni 21.30 - 01.30
‘In de schijnwerpers’ 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 24 juni 21.30 - 01.30
Live muziek Dream Team 

Zondag 25 juni 17.30 - 22.30
Dinner Show 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 28 juni 19.00 - 23.00
Special Ladies Day 

Vrijdag 30 juni 21.30 - 01.30
‘In de schijnwerpers’ 
Live muziek Nederlands Musical Ensemble

Mystery 
Jackpot
Contanten in juni
De Mystery Jackpot die elke dag 
onverwachts bij alle speel-
automaten kan vallen ongeacht 
de hoogte van uw inworp, keren 
we speciaal voor deze maand 
35 x €500,- cash uit.
Deze Mystery Jackpot loopt van 
1 mei (vanaf 12.30 uur) tot en 
met 30 juni 2006.

Contest 
‘in de schijnwerpers’
Wie wil er niet een keer in de schijnwerpers staan? 
Dat kan nu. Want in de maand juni kan ieder talent 
(gast of personeel) onder professionele begeleiding 
van het Nederlands Musical Ensemble werken aan 
een echt optreden in Holland Casino Zandvoort.

Wilt u een keer in de schijnwerpers staan?
Bel dan naar 023-5740521 en vraag een deelnemers-
formulier op. U kunt dit formulier ook downloaden via 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Mystery 
Bonus
10 Aprilia scooters
Van 12 mei (vanaf 12.30 
uur) tot en met 30 juni 
2006 valt de Mystery Bonus 
maar liefst 10 keer. Kijk in 
het Casino op welke speel-
automaten dat zal zijn. 

Woensdag 28 juni
Special Ladies Day
Lekker in je vel zitten willen we 
toch allemaal?
•  illusionist en mindreader 

Joe Peqerucio
•   optreden van Rossana Lima, 

Valerie Zwicker en Sonja Silva
•  Kabalah Healing Soap
•  Skin Cosmetics
•  Rosa’s Brazilian beachwear
•  Beauty food met light hapjes

Dit ‘feel good’ programma is van 
19.00 tot 23.00 uur. De entree is 
voor iedereen de gehele dag gratis 
en u ontvangt bovendien een gratis drankje (1 p.p.).

Zandvoort
Juni 2006

Uitagenda
Holland Casino

12 juni vanaf 20.00 uur

American Party
Start spreading the news...

Favorites
Only

• Nederlands Musical Ensemble

• Candy Girls, gratis hot dogs, 
ijs en welkomstdrankje

• Mystery Guest uit Hollywood

• Gratis entree
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Juiste manier omgaan met techniek is belangrijk. De rollator
wordt geleverd met alles erop en eraan, maar een handleiding
of instructie ontbreekt. Daarom vond Thuiszorg Noord West
Twente het tijd voor een cursus ‘Veilig op pad met de rollator’.

De deelnemers krijgen een cer-
tificaat na het afleggen van de
cursus. Eventuele gebreken aan
de rollator zullen verholpen
worden door de Thuiszorg. De
organisatie denkt erover een
soortgelijke cursus circa vier
keer per jaar gratis te geven.
Een actie die veel narigheden
voorkomt en dus navolging ver-
dient. Iets voor Zandvoort?

Tien ouderen met hun rollators
waren gisteren aanwezig in het
gezondheidscentrum Maardijk
om de rollatorinstructie te vol-
gen. Het is passen en meten
met al die rollators in het iets
te krappe zaaltje. De cursus
van anderhalf uur omvat een
instructie over de houding ach-
ter en het gebruik van de rol-
lator en een technische check.

Mevrouw De Ruiter (80)
gebruikt de rollator al drie jaar.
Ze heeft net het rollatorpar-

cours met de slalom en de
stoeprand afgelegd achter het
gezondheidscentrum.‘Het par-
cours viel me wel mee hoor.
Het moeilijkst met de rollator
zijn eigenlijk de hoge stoepen
bij het oversteken. Die kom je
heel vaak tegen. Ik doe aan
deze cursus mee om te kijken
of mijn rollator nog goed is en
of ik het allemaal wel goed
doe. Ik heb die rollator ook
maar gekregen, zonder dat ik
wist wat ik eigenlijk moest
doen. Ik gebruik mijn rollator
altijd, ook binnen. Zonder die
rollator red ik het niet meer. Ik
woon nog zelfstandig, met
hulp dat wel, maar ik kook nog
en doe boodschappen. Met alle
hulpmiddeltjes red ik het nog
wel een tijdje zelfstandig.’

Per jaar worden er 1200 oude-
ren met verwondingen opge-
nomen in het ziekenhuis als
gevolg van een ongeluk met

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Rollatorles: idee voor Zandvoort? Waarom een auto wel; een mens niet? Jaarlijks een APK-
keuring voor de gezondheid. Senioren willen graag 
regelmatig weten hoe het met hun fysiek staat. Dat is 
één van de opvallendste uitkomsten van een recente leef-
stijlenquête onder ouderen.

Massaal stroomden de ant-
woorden binnen bij ‘Morgen
gezond weer op.nl’. De internet-
site is een initiatief van de
Hartstichting. Aan bezoekers
van die site werd gevraagd naar
hun leefstijl en hun wensen
betreffende hun gezondheid.
Bijna 15.000 mensen vulden de
enquête in en gaven hun
mening. Het meest verassende
van de enquête-uitslag was dat
een flinke meerderheid grote
behoefte heeft aan een jaarlijk-
se gezondheids-check. Liefst
87% van de respondenten wil
graag een ‘jaarlijkse APK-keu-
ring voor hun gezondheid’.

De belangrijkste reden die
wordt noemt is volgens het
simpele principe “voorkomen is
beter dan genezen”. Eén van de
inzenders schreef treffend:
“Waarom is een jaarlijkse APK
keuring voor een vervangbare
auto verplicht, en doen we het

VijftigPlussers willen
jaarlijkse gezondheids-APK

Een douchecel op wielen.
Exact 38 jaar geleden
maakte provo Luud
Schimmelpennink er zijn
eerste rit mee door
Amsterdam. Hij was er
van overtuigd dat het
voertuig voor de hoofd-
stedelijke verkeersperi-
kelen een effectieve
oplossing zou zijn.

Iedere (oud-)Amsterdammer
herinnert zich het vervoer-
middel nog. De Witkar, een
elektrisch aangedreven voer-
tuig dat de Amsterdamse
verkeerschaos zou gaan
beperken. Vanaf 1968 werd
het straatbeeld van de hoofd-
stad er mee verrijkt. Het per-
sonenvervoermiddel was
ontworpen door de ex-provo
Luud Schimmelpennink. Het
was een vervolg op het Witte
Fietsenplan uit 1965, een
ludiek alternatief voor de
‘asfaltterreur van de gemo-
toriseerde bourgeoisie’.

Wit was altijd de favoriete
kleur geweest van de destijds
heersende protestbeweging
Provo. Het door de jongeren
omarmde plan voor witte fiet-
sen zou geen eigenaar ken-
nen,een slot ontbrak,kon door
iedereen worden gebruikt en
overal worden achtergelaten.
Schimmelpennink echter
pakte het Witkar-plan zakelij-
ker aan. Om met het voertuig
te mogen rijden moest ƒ 25,-
lidmaatschapsgeld plus een
sleutelhuur van ƒ 20,- per jaar
worden betaald. De rijkosten
bedroegen ƒ 0,10 per minuut.

Amsterdamse Witkar is jarig In de wijk Amstelveld werd
een station gebouwd, goed
voor 4 karren. Het oplaad-
punt werd in 1974 officieel 
in gebruik gesteld door de
toenmalige minister van 
verkeer Irene Vorrink. In dat
jaar telde de Coöperatieve
Vereniging Witkar al 2500
leden en zou naar 4000
gaan.Vervolgens groeide het
wagenpark met 6 karren en
4 oplaadstations. Het plan
was om uiteindelijk mini-
maal 25 stations met 125 kar-
ren te exploiteren. Het is er
echter niet van gekomen en
de vereniging werd begin
1988 opgeheven.

De Amsterdamse Witkar was
van het fabrikaat Cock en had
een actieradius van ca. 15 km.
In het Amsterdams Historisch
Museum aan de NZ Voor-
burgwal staat nog een
model. Nu is het wellicht
zinvol het Witkar-plan uit
de mottenballen te halen.
Een nieuwe ‘people-mover’
als attractie voor Zandvoort?

een rollator. ‘Ik kan me niet
voorstellen dat ik een ongeluk
krijg met dat ding’, zegt De
Ruiter. Maar zo ongewoon is
een ongeluk met een rollator
niet, weet instructeur en fysi-
otherapeut Koen Groot
Zwaaftink. ‘Tijdens mijn werk
bij de Koppel zie ik zo vaak dat
het bijna misgaat. Als ik er dan
niet naast had gestaan was er
wel een ongeluk gebeurd.
Mensen onthouden mijn
instructies niet altijd goed,
waardoor het bij obstakels als
een stoeprand wel eens mis
kan gaan.’

voor ons lieve lijf niet?”

De belangstelling voor een jaar-
lijkse ‘gezondheid-APK’ heeft
veel discussie losgemaakt. De
één vindt dat de ziektekosten-
verzekeraars of de overheid
moeten bijdragen omdat het
hoge ziektekosten bespaard. De
meeste bezoekers (43.5%) van
de site menen dat de kosten
van een jaarlijkse gezondheid-
APK zou moeten worden ver-
goed door de zorgverzekeraars.
Een groot deel (38%) is van
mening dat iedereen een deel
mee betaalt omdat alle partij-
en baat hebben bij een derge-
lijke controle.
Zie de internetsite 
www.morgengezondweerop.nl.
Voor de Zandvoortse ouderen
zal de uitkomst van een derge-
lijke enquete niet veel anders
liggen. Dus wellicht een scho-
ne taak voor de ouderenorga-
nisaties in dit dorp.

Begin vorige eeuw stond film nog voor toverij. In 1921 werd
in het hart van Amsterdam, aan de Reguliersbreestraat, film-
paleis Theater Tuschinski geopend. Opdrachtgever was
Abraham Tuschinski, een Poolse immigrant die aanvanke-
lijk op doorreis naar Amerika in Nederland beland was.

Na te zijn begonnen in
Rotterdam, waar hij vier bios-
copen exploiteerde, richtte hij
vanaf 1916 zijn ogen op
Amsterdam. Hier zou in de
‘Duvelshoek’ - het buurtje tus-
sen Rembrandtplein en de
Munt - een ongeëvenaard
‘wereldtheaterpaleis’ moeten
verrijzen. Met zijn eigenzinni-
ge karakter en door zijn onein-
dige doorzettingsvermogen
maakte Abraham Tuschinski
zijn droom waar.

De oosters aandoende voorge-
vel was bedoeld om het
publiek binnen te leiden in een
wereld vol illusie. Het moest
een tempel worden voor film-
beelden en variété, kompleet
met een groot filmorgel en

Theatermonument
maakt magie tastbaar

theaterorkest. De rijk gedeco-
reerde gevel in de opvallende,
unieke bouwstijl is geheel
bekleed met geglazuurde
tegels en keramische sculptu-
ren, hier en daar verfraaid met
smeedijzeren decoraties en
lampen. Door het revolutionai-
re verwarmings- en ventilatie-
systeem werd tot in alle uit-
hoeken van het theater de
temperatuur constant gehou-
den. De totale kosten bedroe-
gen uiteindelijk het voor die
tijd astronomische bedrag van
rond de vier miljoen gulden.

In de periode 1998-2002 vond
een ingrijpende restauratie
plaats. Het uitgebreide 
complex omvat nu in totaal 
19 zalen en ruim 4000 stoelen.
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Gemeentelijke publicatie week 22 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 23 mei
en de verdere in week 21 door het college genomen
besluiten zijn 30 mei vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 3 juni haalt de ecocar van Sita weer Klein
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00
uur, Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur

Wijziging ophalen huisvuil
Op 5 juni wordt i.v.m. 2e Pinksterdag geen huisvuil
opgehaald. In plaats daarvan wordt het huisvuil van
de maandagwijk op 6 juni opgehaald.

Laat ons uw mening weten - meld u aan voor 
het Digipanel
Het gebeurt vast wel eens. U leest of hoort dat de
gemeente Zandvoort een besluit heeft genomen, en
u denkt … jammer dat ze niet eerst mijn mening 
hebben gevraagd. Dan is er goed nieuws voor u!
Binnenkort is het mogelijk: uw mening geven over
actuele kwesties, waar de gemeente mee bezig is.
Meld u daarom aan voor ons Digipanel! 

Het Digipanel is voor de gemeente een nieuw instru-
ment om inzicht te krijgen in hoe inwoners over
bepaalde onderwerpen denken. Aan de leden van het
panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd
hun mening te geven over een uiteenlopend aantal
onderwerpen via een korte enquête op internet.

Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen
met een proef voor de duur van één jaar. Het nieuwe
bestuur heeft hiermee een instrument in handen 
waarmee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Naar
verwachting kan de eerste enquête in september of
oktober gehouden worden. De gemeente heeft de
organisatie in handen gegeven van OenS Haarlem, het
onderzoeksbureau van de gemeente Haarlem.

De gemeente Zandvoort is op zoek naar Zandvoorters
die zich aan willen melden voor het panel. Om deel te
kunnen nemen gelden slechts enkele voorwaarden:
- U bent inwoner van de gemeente Zandvoort
- U bent 18 jaar of ouder 
- U beschikt over een e-mailadres en een internet-

verbinding

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl (onderdeel
Algemeen of via de knop op de homepage)

Inloopavond en inspraak voorontwerp-
bestemmingsplan "Bentveld"
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening
ligt voor een ieder ter inzage het voorontwerp-
bestemmingsplan “Bentveld”. Het voorontwerpbestem-
mingsplan betreft het bebouwde gebied gelegen 
tussen de grens van Bloemendaal, Westerduinweg,
Zandvoortselaan tot Blinkertweg en de grens van de
Amsterdamse Waterleidingduinen.

In het voor de inspraak gereed gekomen  voorontwerp-
bestemmingsplan “Bentveld” zal het beleid voor de
bestaande woningen zijn gericht op het handhaven
van de bestaande structuren en zijn in de voorschriften
de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels
opgenomen ten aanzien van o.a. aan- en bijgebouwen
en dakkapellen. Voor de villa's gelegen aan de
Westerduinweg e.o. en aan de Amsterdamse Water-

leidingduinen is gekozen voor een andere wijze 
van bestemmen. Voor deze percelen is de hoofd- en 
bijgebouwenzone aangegeven door middel van een
bebouwingsvlak en het omliggende terrein is, gelet op
de natuurlijke aspecten,aangewezen als “Natuurgebied”.
Voor de bebouwing aan de Westerduinweg is het
(ruime) bebouwingsvlak gekoppeld aan een bebou-
wingspercentage, waardoor de eigenaren meer speel-
ruimte krijgen hun bebouwing te situeren op hun 
kavel en rekening kan worden gehouden met de land-
schappelijke aspecten op het perceel.

Ook voor de bestaande (te handhaven) bedrijven en
maatschappelijke voorzieningen in dit gebied zullen
de aanwezige structuren zoveel mogelijk gehandhaafd
blijven.
Op een aantal plekken zijn nieuwe ontwikkelingen toe-
gestaan. Deze ontwikkelingen betreffen:
- een woongebouw ter plaatse van garagebedrijf

“Barnhoorn”Zandvoortselaan 353;
- een woongebouw ter plaatse van garagebedrijf

“Flinterman” Zandvoortselaan  365;
- 4 vrijstaande villa's op het terrein van Enschede aan

de Zuidlaan.

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting en voor-
schriften ligt gedurende de openingstijden met ingang
van 9 juni 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de
centrale balie op het raadhuis (ingang Swaluëstraat)
te Zandvoort en de openbare bibliotheek, Prinsesseweg
34. Tevens staan de stukken op www.zandvoort.nl
(Loket > Wonen en Bouwen > Bestemmingsplannen)

Voor de start van de inspraakperiode zal op 8 juni 2006
van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond worden gehou-
den, waarbij u desgewenst een nadere toelichting kunt
krijgen op de uitgangspunten van het bestemmings-
plan. Deze inloopavond zal worden gehouden in het
woonzorgcentrum “De Bodaan” aan de Bramenlaan.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunt u uw
reacties schriftelijk richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Voor mondelinge reacties kunt u een telefonische
afspraak maken met de heren J.A. Sandbergen en R. den
Blanken of bij afwezigheid mevrouw E. Fennema, allen
werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer.

Vergunningen
Aanvraag en ontwerpbeschikking veranderings-
vergunning 
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maakt het volgende bekend dat op 3 januari
2006 een aanvraag binnengekomen is om een veran-
deringsvergunning  van Kroon Vis B.V. voor een vis-
verwerkend bedrijf aan de Curiestraat 2 lmn te
Zandvoort. De directeur van de Milieudienst IJmond
is van plan om namens het college de gevraagde ver-
gunning te verlenen. Ontwerpbeschikking met de daar-
op betrekking hebbende stukken liggen tijdens werk-
uren van 2 juni tot 15 juli 2006  ter inzage bij de
Centrale Balie.Tot 15 juli 2006 kan eenieder schriftelijk
of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de
directeur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, telefoon 0251-263863.

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort,
- Kromboomsveld 28, vergroten woning, ingekomen

22 mei 2006, 2006-092Lv.
- Julianaweg (ongenummerd), bouw woning, inge-

komen 24 mei 2006, 2006-093Rv.

- Haltestraat 7, vergroten horecazaak, ingekomen 
23 mei 2006, 2006-094Lv.

- Thomsonstraat (achter EMM, nr.1), plaatsen vereni-
gingsgebouw, ingekomen 24 mei 2006, 2006-095Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Bramenlaan 1, 4 coniferen, verleend 1 juni 2006.
- Zandvoortselaan (Gemeentelijke bomen),66 platanen,

verleend 1 juni 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank 
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de
rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de pre-
sident van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk ver-
zoekschrift dient vergezeld te gaan van een kopie van
het bezwaarschrift.Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Woensdag 7 juni kan van 11.00 tot

16.00 uur uw kind of huisdier met

Dobey op de foto deze wordt u aan-

geboden door foto Menno Gorter en

Dobey de dierenspeciaalzaak.

Dobey viert feest!
Dobey Zandvoort bestaat 1 jaar! Voor

iedere klant een leuk presentje en
leuke prijzen voor de kleurenwedstrijd.

Kom snel naar de winkel!

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Tel.: 023- 5719345
Maandag: 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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Achtergrond

informatie over de vakantiebestem-
ming geboden gaan worden.

De gemeente moet aan een aantal 
criteria voldoen voordat de vlag
mag worden gehesen. Bij deelna-
me aan het QualityCoast program-
ma verbinden gemeenten zich om;
een basiskwaliteit voor recreatie en
toerisme te garanderen waarin
mens en natuur duurzaam voorop
staan; een beleidsplan voor vijf jaar
op te stellen en uit te voeren om die
kwaliteit te verbeteren of verster-
ken; de uitvoering van dit beleids-
plan elke twee jaar te evalueren; en
objectieve en eerlijke informatie te
bieden aan bezoekers over belang-
rijke aspecten van het toeristische
product van de gemeente. Door het
behalen van het QualityCoast-
keurmerk krijgt een gemeente
internationale erkenning in zijn 
streven naar de hoogste kwaliteit
in mens- en natuurvriendelijk toe-
risme. Hierbij staat de voorziening 
van publieksinformatie centraal,
bijvoorbeeld door informatiepagi-
na’s op toeristische websites.
Meer informatie: www.kustgids.nl
en www.kustvereniging.nl.

Keurmerken zijn aansprekende mid-
delen om consumenten inzicht te
geven in de kwaliteiten die geboden
worden. Er is al heel lang aandacht
voor de uitreiking van de Blauwe
Vlag, die vooral in de Duitssprekende
delen van Europa zeer nauwlettend
worden gevolgd. Het is een alom
aanvaard kwaliteitskenmerk.

Met dat oogmerk is de Kustver-
eniging in 2005 een Europees pro-
gramma gestart dat is gericht op de
ontwikkeling van een keurmerk voor
kustgemeenten, onder de naam
QualityCoast. Dit project wordt door
de Europese Commissie financieel
ondersteund. Michel Demmers was
een groot promotor van dit keurmerk
en heeft zich ingezet om Zandvoort
dit te kunnen laten voeren.

Aan het programma nemen 21 ge-
meenten en organisaties deel uit
11 landen in Europa. Het Quality-
Coast programma is bedoeld als een
aanvulling op het Blauwe Vlag pro-
gramma, dat alleen is gericht op
stranden en zeejachthavens en is
dus veel omvattender. Op deze
manier moet de bezoeker bredere

Op de voorpagina heeft u kunnen lezen dat Zandvoort de Quality Coast
vlag heeft mogen hijsen. Wat betekent de vlag eigenlijk?

Quality Coast vlag nader omschreven

Voetbal

Het is de zaterdagvoetballers van SV
Zandvoort gelukt om in de tweede klasse te
blijven. In niet bijster goede wedstrijd tegen
Waterwijk uit Almere, was Robin Castien de
matchwinner met een doelpunt in de 88e
minuut waardoor de eindstand 3-2 werd. Een
wedstrijd ook waarin Zandvoort niets te kla-
gen had over geluk.

schorsing
gekregen na
zijn gele
kaart tijdens
de wedstrijd tegen AFC.
Vooral dat laatste gegeven 
zou de doorslag geven voor
Zandvoort.

Ondanks het wat verzwakte
centrum kon Zandvoort toch
op voorsprong komen. Al in de
vijfde minuut konden de
Zandvoortse supporters juichen

SV Zandvoort blijft
in tweede klasse

na een doelpunt van René Paap.
Uit een corner van Castien kon
de Almeerse keeper de bal niet
klemvast krijgen en viel het
leer pardoes voor de voeten
van Paap, 1-0. Daarna moest
Zandvoort achteruit voetbal-
len want de tegenstanders
werden almaar sterker. De
Almeerse verdediger Mark

Kwant profiteerde in de elfde
minuut daarvan en schoot
zijn ploeg langszij. Voor rust
zouden onze plaastgenoten
weer op voorsprong komen.
Castien mocht in blessuretijd
ter hoogte van de cornervlag
een vrije trap nemen en deed
dat zo hard dat de bal via 
een verdediger achter de 
verbouwereerde goalie kwam,
2-1.

Na rust een steeds zwakker
acterend Zandvoort dat nog
slechts mondjesmaat op de
helft van Waterwijk speelde.
Het kon dan ook niet uitblijven
dat de gasten weer op gelijke
hoogte zouden komen. Na een
foute terugspeelbal van één
van de Zandvoortse verdedi-
gers kon Tim van de Leek de bal
achter Jorrit Schmidt prikken,
2-2. Hierna ontspon zich 
een zeer grimmige strijd.
Waterwijk probeerde met man
en macht een voorsprong te
forceren echter de Zandvoorts
verdediging bleef attent, hoe-

wel niet constant. Als de zwak-
ke scheidsrechter beter de
spelregels had toegepast, zou
Waterwijk minimaal één
penalty hebben moeten krij-
gen. Nu echter deed de leids-
man het af als een ‘schwalbe’.
Zandvoort kwam met de schrik
vrij. Vlak voor het eindsignaal
zou Castien voor de laatste
keer dit seizoen laten zien wat
hij in zijn mars heeft. Na een
schitterende pass over circa 40
meter van aanvoerder Dennis
Keuning nam de grillige aan-
valsleider op onnavolgbare
wijze de bal aan, passeerde de
laatste man en zette met een
schijn beweging de keeper op
het verkeerde been. Als een
volleerde biljarter carambo-
leerde bij de bal via de doel-
man in het doel, 3-2.Waterwijk
was gebroken en probeerde
met de macht der wanhoop in
de nog resterende tijd van alles
om op gelijke hoogte te
komen. Het mocht niet meer
baten, Zandvoort blijft in de
tweede klasse.

Zandvoort had het zwaar deze
zaterdag. Niet alleen omdat er
maar één dag rust tussen
twee wedstrijden zat, maar
ook vanwege personele proble-
men. Sander Hittinger, de laat-
ste maanden uitgegroeid tot
de meester van de verdediging
was ‘s ochtends al aan zijn
vakantie begonnen en Arend
Regeer kon zich niet vrijmaken.
Wel was Dennis Keuning weer
hersteld en Robin Castien had
wonder boven wonder geen

22

Lastpak Robin Castien
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Tennis

Het 14e Hotsknotsbegonia toernooi, dat afgelopen weekend
weer is gespeeld, heeft weer voldaan aan alle wensen van 
de organisatie. Veel (23!) elftallen van clubs uit het hele land 
en zelfs uit Engeland, en hotsknotsbegoniavoetbal van de 
hoogste kwaliteit.

Gelijkspel For Finance/TCZ

Softbal

Het scoreverloop van de 
wedstrijd was wisselend, na
twee innings was de stand
gelijk, 3-3. De Zandvoortse 
punten kwamen in de 1e
inning voor rekening van cat-
cher Peter Douma (homerun)
en in de 2e inning van Hans
Rijnders en debutant Vincent
Koelemeijer.

Vennep Flyers nam in de derde
slagbeurt een 3-4 voorsprong.
Het antwoord van ZSC kwam
via runs van Ben de Jong en
Marcel Paap. De laatstgenoem-

de was door een veldfout op
de kussens gekomen en door
Ruud Bijl met een tweehonk-
slag over de thuisplaat gehol-
pen, 5-4. ZSC-werper Tjeerd
Buys (1 x 3-slag, 2 x 4-wijd en
14 honkslagen tegen) moest in
de 4e inning vier punten toe-
staan, 4-8. Het feit dat Ernesto
Vonssee en Koelemeijer scoor-
den, kon niet voorkomen dat
Vennep Flyers aan het begin
van de 5e inning een 6-8 voor-
sprong hadden.

De ommekeer kwam in die vijf-

ZSC blijft op goede pad!

Voetbal

Dit keer geen Andrea v.d. Hurk
in de dames singels. Babs van
Kampen kon weer wat ervaring
opdoen op de weg naar de
vaderlandse top. Van Kampen
is regerend nationaal jeugd-
kampioen en is veel in het bui-
tenland om punten voor de

De softballers van ZSC blijven winnen. Ook de thuiswedstrijd
van afgelopen zaterdag tegen Vennep Flyers 2 werd met een
12-11 overwinning afgesloten. Net als in een aantal andere 
wedstrijden werd ook nu de winst pas in de laatste slagbeurt
veiliggesteld.

tot Kralingen. Dit jaar was 
er weer het elftal van Old
Pageoneans uit Engeland 
aanwezig, dat weer hoge ogen
gooide.

Uiteindelijk werd het team van
FC UK (SV Zandvoort 5) winnar
van de 14e editie van dit tradi-
tierijke toernooi. Zij zullen
zeker tijdens het volgen
de toernooi, het derde lus-
trumtoernooi, weer acte de
présence geven.

14e Hotsknotsbegonia toernooi
weer als van ouds

De ‘Dikke Van Dale’ heeft als
synoniem voor hotsknots-
begoniavoetbal staan: boeren-
koolvoetbal of: voetbal dat
gespeeld wordt zonder 
vakmanschap…! Omdat dit
toernooi bedoeld is voor 
lagere elftallen, is het eigen-
lijk alleen maar hotsknots-
begoniavoetbal dat de toon
voert.
En ze komen werkelijk overal 
vandaan: van Alphen tot
Zeewolde en van Leeuwarden

zijn meerdere erkennen in
Michel Meijer, 4-6, 6-7. Raoul
Snijders had veel werk aan het
Nederlandse talent Roy Brugge-
ling (16!). De Zandvoortse spe-
ler had drie sets nodig om zijn
jeugdige tegenstander op de
knieën te krijgen, 2-6, 6-2, 6-3.

Normaal gesproken zijn de
dubbels de sterkste wapens
van de Zandvoortse spelers. Zo
ook deze laatste wedstrijd. De
dames waren met 6-2, 6-3 te
sterk voor hun Amsterdamse
opponenten en de heren had-
den drie sets nodig om Meijer/
Bruggeling te verslaan, 5-7, 7-5,
6-0. De mixed dubbels werden
broederlijk gedeeld. V.d. Hurk/
Snijders wonnen van Mekel/
Bruggeling (6-3, 6-3) en Van
Kampen/Koning moesten de
zege aan Poorta/Meijer laten
(4-6, 0-6).

internationale ranglijsten te
verzamelen. Ze kwam echter
behoorlijk te kort tegen Leonie
Merkel, 1-6, 0-6. Ook Mireille
Bink kon niet imponeren tegen
Alexandra Poorta, 2-6, 3-6. De
heren deelden de punten.
Invaller Sander Koning moest

Kampioenen
De Zandvoortse Courant zal,
net als vorig jaar, aandacht
besteden aan de kampioe-
nen van alle sportverenigin-
gen van Zandvoort. De redac-
tie doet dan ook een oproep
aan de verenigingen die het
afgelopen seizoen kampioe-
nen in wat voor categorieën
dan ook mochten feliciteren.

Gevraagd worden foto’s,
voorzien van de namen van
de spelers en de categorie
van de kampioenen. U kunt
uw foto’s sturen naar redac-
tie@zandvoortsecourant.nl.
De sluiting van de inzendin-
gen zal zijn maandag 12 juni
aanstaande, daarna kunnen
wij niet meer publiceren.

Het is tennisclub Zandvoort (TCZ) op de laatste wedstrijddag
van dit seizoen niet gelukt om de tweede plaats achter kampi-
oen Geldrop te bemachtigen. In een teleurstellende wedstrijd
werd tegen de reserves van Amstelpark gelijk gespeeld.

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
Dobey 
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein

Sandd
Stichting ACB
Take Five
Trade Ard
Vitalis Nederland B.V.
Weenink, huisarts
Willemse
Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina

-3 Ganpati
6 Que Pasa
8 Wander & Karin
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

De adverteerders 
van deze week
Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:
(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
BeachClub Tien
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee

Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kroon Mode
Lokaal ‘t
Meijershof, Restaurant
Monuta
Nova College
Pluspunt
Ruud Zander Schoonmaakbedrijf

de slagbeurt, nadat eerst de
achterstand was opgelopen
tot 6-9, leverden scores van
Vonssee, Koelemeijer, Buys,
Douma en De Jong een 11-8
voorsprong op. In de zesde en
laatste slagbeurt kwam
opnieuw Vennep Flyers langs-
zij, maar een run van Bijl die
met een tweehonkslag in sco-
ringspositie was gekomen en
daarna door Douma met even-
eens een tweehonkslag werd
binnengeslagen, betekende
een zwaar bevochten 12-11
overwinning. Douma was met
een slaggemiddelde van 0.800
(4 uit 5) de beste ZSC-slagman.
Buys en Bijl waren met 0,750
(3 uit 4) ook productief.
In totaal sloeg ZSC zestien
honkslagen.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 WITTEVELD 12 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden, royaal 3-kamerappartement
op de 3e verdieping gelegen met zonnig balkon (Z)

•  Moderne keuken, 2 ruime slaapkamers en
moderne badkamer v.v. ligbad en douche 

•  Het complex beschikt over een lift
•  Gunstige ligging t.o.v. centrum, strand en treinen
•  Woonoppervlakte 90 m2

Vraagprijs: € 247.500,-

 STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen goed onderhouden
3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

•  Het complex beschikt over een lift, inpandige
parkeerplaats en een berging

•  L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer v.v. ligbad en douchecabine

•  Woonoppervlakte ca. 115 m2

Vraagprijs: € 315.000,-

 KONINGINNEWEG 16 ZANDVOORT

•  Pittoreske half vrijstaande 20-er jarenwoning met oprit, 
diepe voortuin en fraai aangelegde achtertuin 

•  Deze woning is in 2000 volledig gerenoveerd met 
behoud van het charmante karakter

•  Sfeervolle woonkamer, eetkamer, nostalgische keuken,
1 slaapkamer en een moderne badkamer

•  Perceeloppervlakte 164 m2

 TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

•  Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt
4-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen

•  Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee 
•  Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein
•  L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een moderne badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/17 ZANDVOORT

•  Uitstekend onderhouden 2-kamerappartement op 
de 6e verdieping gelegen met zonnig balkon

•  Dit complex beschikt over een lift en afgesloten
parkeerterrein voor de bewoners

•  Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer 
en een fraaie badkamer

•  Woonoppervlaket ca. 50 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 SECRETARIS BOSMANSTRAAT 30 ZANDVOORT

•  Sfeervolle en gerenoveerde half vrijstaande
20-er jarenwoning, nabij het strand gelegen

•  Uitgebouwde woonkamer, moderne keuken,
moderne badkamer en 3 slaapkamers 

•  Zowel binnen als buiten geheel geschilderd in 2005
•  Voor- en achtertuin aangelegd in 2003
•  Woonopp. ca. 105 m2, inhoud ca. 300 m3

Vraagprijs: € 319.000,-

Vraagprijs: € 159.000,-

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

CVL_Adv_ZC0622.indd   1 30-05-2006   09:27:34



de achtergrond van
de fraaie en sfeer-
volle Protestantse
Kerk met zijn even-
eens rijke historie
en schitterende
akoestiek, belooft
het concert op vrij-
dagavond 23 juni
dan ook er een van
topniveau te wor-
den!

Voor dit concert zijn
slechts 300 plaat-

sen beschikbaar. De toegangs-
prijs bedraagt €40 per per-
soon. Kaarten zijn vanaf 10 juni
te koop op de bekende ver-
koopadressen:
Kaashuis Tromp en Bruna
Balkenende, beiden op de
Grote Krocht en de Music Store
in de Kerkstraat.

De Mannetjes

‘Er hangt nog niet eens een
vlaggetje in de Oranjestraat’

Zandvoort in 
WK-sfeer?

1

Zandvoort Optiek

Geef een signaal voor de koers die het
gemeentebestuur uitzet.
Doe mee met het Digipanel Zandvoort.
Meer weten? 
Raadpleeg www.zandvoort.nl onder Digipanel.
Doen.

• 4 Oranje tompoucen € 4,95

• Oranje vruchtenschelpje 
€ 1,50

• 10 zachte witte bolletjes 
€ 1,95

Geldig t/m zondag 11 juni

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 
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Actueel
P5 Haagse bijval

Actueel
P9 Jarige Zonnebloem

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Rubriek
P19 Op stap met ANBO

Sport
P23 Futsal

WWW.TRADE-ARD.NL

WK AANBIEDING
Jubilerende Wibi Soerjadi speelt in Zandvoort

Strijdvolle pinksterraces

Vervolg zie pag. 3

Seat Toledo 1.6i-16V Stella AIRCO
b.j: 2002, 57400km, €10950 

nu €9950

Dit bijzondere concert, moge-
lijk gemaakt door Circuit Park
Zandvoort, staat in het teken
van twee jubilea. Allereerst het
250e geboortejaar van Wolf-
gang Amadeus Mozart, dat dit
jaar overal ter wereld gevierd
wordt.Vandaar dat werken van
deze beroemde Oostenrijkse
componist (1756 - 1791) op het
programma staan. Maar niet
alleen werken van Mozaret
staan er op het programma.Ook
stukken van Liszt en Chopin

worden door Soerjadi ten
gehore gebracht. Het tweede
jubileum is van Wibi Soerjadi
die dit jaar 25 jaar internatio-
naal concertpianist is.

Met het mogelijk maken en
organiseren, samen met de
Stichting Classic Concerts

Zandvoort, van dit zeer bijzon-
dere concert, wil Circuit Park
Zandvoort de sinds 1948
bestaande onderlinge verbon-
denheid tussen dorp en circuit
onderstrepen. En wie kan die
verbondenheid dan beter 
vertolken dan meesterpianist
en racefan Wibi Soerjadi.Tegen

Op vrijdagavond 23 juni aanstaande geeft
Nederlands meest succesvolle concertpi-
anist Wibi Soerjadi, een exclusief concert
in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein.
Het concert begint om 20.15 uur en omvat
werken van Mozart, Liszt, Chopin en eigen
transcripties. De organisatie is in handen
van Circuit Park Zandvoort en de Stichting
Classic Concerts Zandvoort.

Het pinksterweekend vormde dit weekend een decor voor
een aantal strijdvolle wedstrijden op Circuit Park Zandvoort.
De pinksterraces zorgden ook voor een voller rennerskwar-
tier en deden daarmee de paasraces een beetje doen verge-
ten. Toen gaf het rennerskwartier een wat treuriger aanblik,
met wat gaten achter de pitboxen.

Wibi Soerjadi komt naar Zandvoort foto: Martijn de Laat

Uiteindelijk bracht het pro-
gramma een variatie van
diverse raceklassen, waar veel
te beleven viel. Van dramati-
sche ontknopingen tot span-
nende wedstrijden. De drama-
tische ontknoping zat in de
eerste DunlopSportMaxx-
ClioCup race toen Emmenaar
Bertus Sanders op weg leek
naar een zekere winst, maar
de Clio twee ronden voor het
einde een technisch manke-
ment vertoonde.“Ik moest op
drie cilinders verder”, aldus het
treurige commentaar van
Sanders. De winst was voor

Mike Verschuur. De race op
maandag verliep weer positief
voor Sanders. In de tweede
race pakte hij wel de zege. “Ik
heb het in dit kampioenschap
niet meer in eigen hand, maar
de zege vergoed weer veel”,
aldus Sanders.

Sebastiaan Visser (nr. 24) in zijn BRL V6
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Prijsvraag

ma: 14. 00 uur - 20 .00 uur
di: 14. 00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10. 00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14. 00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10. 00 uur - 1 2 .00 uur

14. 00 uur - 20 .00 uur
za: 10. 00 uur - 1 4 .00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

juni Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-
-

16.23
17.06
17. 45
18.29
19.15

Burgerlijke stand

Familieberichten Kerkdiensten

27 mei 2006 - 2 juni 2006
Geboren:
Rodi, zoon van: Pielstroom, Marcel Alexander en:
Munniks, Chantal.
Guusje Petera, dochter van: de Jong, Pieter en: van
Ee, Evelina Sofia.
Neil Colin, zoon van: Mulder, Arnold en: Gelman,
Anna Jakovlevna.
Ondertrouwd:
van Noord, Robin Jan Alexander en: van Rossem,
Maaike Charlotte.
Karagantcheff, Michael en: van der Graaf, Martine
Geertruida.
Gehuwd:
Guillaumond, Olivier Guillaume en: de Vries, Marije
Karoliene.
Silva da Rocha, Carlos Haroldo en: Romijn, Yvonne
Theresia Margaretha.
Kamst, Astrid en: Bloem, Izabella Pieternella
Geertruida Margreta.
Overleden:
Zeepvat, Gerard, oud 88 jaar.
Vrees geb. van Gellekom, Maria Johanna, oud 85 jaar.
Koper, Piet, oud 77 jaar.

22.29
23.19

-
12 .19
13.20
13.59
14.28
14.58

14.30
15.09
15.50
04.04
04.39
05.19
06.01
06.43

09.30
10.30
11.08
00.09
00.50
01.09
02.00
02.29

8
9
10
11
12
13
14
15

ZATERDAG 10 JUNI   
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur ds. P. Renes
ZONDAG 11 JUNI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00uur drs. B. Rootmensen uit Ouderkerk a/d Amstel
Protestantse gem. Aerdenhout
In verband met verbouwingswerkzaamheden
zijn de diensten verplaatst naar Heemstede
Pinksterkerk, Camplaan Heemstede
10.00 uur Ds. R. Steenstra uit Leiden
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs  
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur dhr. B. Blans

02.10
02.50
03.23

-
-
-
-
-

Ieder leven kent zijn einde
maar de geest leeft voort.

Op 3 juni 2006 ging rustig en kalm van ons heen
onze lieve vader,

groot- en overgrootvader

Willem van Zoelen
* Amsterdam, 16 juni 1918      † Loppersum, 3 juni 2006

Yvonne en Jaap
Ingrid
Robert en Yupin
Edward en Meta
Klein- en 
achterkleinkinderen

Wij nemen afscheid van pa op 
donderdag 8 juni 2006 om 13.15 uur

in de aula van de Nieuwe Ooster begraafplaats,
Kruislaan 26 te Amsterdam

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Ingrid van Zoelen,
Zuiderweide 3, 9989 CJ Warffum

Je koerste recht door zee
En trotseerde storm en golven 
Alleen  ….
dit keer had je de wind niet mee

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze
wedstrijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die

wij met hem mochten meemaken, hebben wij met
veel verdriet plotseling afscheid moeten nemen van

onze bijzondere (o)pa en broer

Piet Koper (Wilson)
10-08-1928 31-05-2006

Bas en Lyuda
Maaike en Fred
Feico en Paddy
Caroline en Jan 

en kleinkinderen

Freek en Nel

Zandvoort, 31 mei 2006

Correspondentie: Kerkplein 6 - 2042 JH Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 6 juni plaatsgevonden.

bij Boudewijn’s Visservice

Degenen die het dichtst bij het juiste bedrag zit wordt
beloond met een heerlijke verrassing. Oplossingen kun-
nen tot en met 13 juni 2006 worden opgestuurd naar
Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041CK te Zandvoort,
of Of per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Hoeveel euro 
brengt het
1e haringvaatje 
dit jaar op? 
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

is de oranje koorts echt toe-
geslagen. Langzamerhand
wordt het WK voetbal zicht-
baar door reclamefolders,
kranten en tijdschriften.Wat
te denken van een opblaas-
baar voetbalpak, boerinnen-
kapje, afro pruik, megafoon,
boa en nog meer walgelijke
frutsels in de huiskleur oran-
je. Zelfs de onderbroeken zijn
oranje met de lachwekkende
tekst ‘hup Holland hup’. Het
moet echt niet gekker wor-
den. Eigenlijk heb ik niets
tegen de kleur oranje maar
meer tegen voetballen.Want
er zijn twee dingen in mijn
leven die ik haat. Namelijk
voetballen en breien! Over
mijn antipathie voor breien
de volgende keer meer.

Tijdens de voorrondes, vlucht
ik naar boven en ga saai 
achter de computer zitten.
Een mens moet toch wat!
Opeens verschijnt er, heel
subtiel, een klein berichtje op
mijn computer.‘Wk-koortsvrij
kamperen…..? Dat kan in
Nederland!’ Leuk idee want,
zo gaat het bericht verder ‘wil
je echt niets met voetballen
te maken hebben dan kan je
het oranjegedoe ontvluchten.
Je bent van harte welkom op
één van de 140 erkende
Natuurkampeerterreinen in
Nederland. Uiteraard zonder
breedbeeld TV en ander voet-
bal vertier. Geen oranje slin-
gers of vlaggetjes in de
bomen. Gewoon eerlijk en
heerlijk kleurloos vakantie
vieren’. Einde bericht. Dus,
vluchten kan nog wel. Dat
idee stelt me een beetje
gerust. Nu nog mijn man
over halen. Dat wordt iets
moeilijker want diep in z’n
hart vindt hij voetballen leuk.

Alleen is er één vervelende
bijkomstigheid want buiten
voetballen en breien, houd ik
ook niet van kamperen. De
reden om te vertrekken wordt
steeds lastiger. Zal ik dan toch
nog met deze mallemolen
mee moeten doen? Op de
achtergrond zingt Willeke
Alberti een voetballied. Help,
zelfs zij doet mee! Ik moet nu
echt weg. Hup, Nel, hup!

Nel Kerkman

Commissie huiverig 
voor onderzoek naar

bestuurskracht

Burger
De uitbreiding van de inspreek-
mogelijkheden voor burgers
gelden uitsluitend voor de
commissie projecten en the-
ma’s. In deze commissie kan de
burger nu zowel bij de eerste
als tweede termijn zijn of haar
zegje doen en ook is er de
mogelijkheid om zaken op de
agenda te plaatsen.Commissie-
voorzitter Fred Kroonsberg en
griffie Van Steveninck gaven
uitleg over de mogelijkheden.
Uit de daarna volgende discus-
sie kwam duidelijk tot uiting
dat niet iedereen zich kon vin-
den in de voorgestelde veran-
deringen. Vooral het karakter
van de bijeenkomsten was
onderwerp van discussie.

Wethouder Toonen was zelfs
verbaasd over wat nu wordt
voorgesteld, omdat hij er van
uit was gegaan dat vergaderd
zou worden volgens het prin-
cipe van ‘benen op tafel’. Het
voorstel echter ging uit van
een meer formele gang van
zaken.

Bestuurskracht
Een belangrijk onderwerp tij-
dens deze vergadering was het
initiatief van de provincie
Noord-Holland om met de
gemeenten uit Zuid-Kenne-
merland in gesprek te gaan
over de bestuurskracht. Gede-
puteerde Moens zal daartoe
met iedere gemeente afzon-
derlijk een gesprek voeren. Uit

de discussie werd duidelijk dat
de vertegenwoordigers van de
diverse politieke richtingen van
oordeel waren dat er een
onderzoek naar de bestuurs-
kracht moest komen en dat dit
uitgevoerd moest worden door
een van de provincie en
gemeente onafhankelijke or-
ganisatie. Opmerkelijk was de
inbreng van Hans Drommel
(VVD) die verwees naar onder-
zoeken van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG),
die uit zouden wijzen dat
Zandvoort er wat betreft de
bestuurskracht uitstekend
voor staat.

De slotconclusie van het debat
was dat de commissieleden er
van uit gaan dat de te voeren
discussie met de provincie en
een mogelijk daar uit voort-
vloeiend onderzoek naar de
bestuurskracht van de
gemeenten Bloemendaal,
Heemstede, Haarlem, Haar-
lemmerliede/Spaarnwoude en
Bennebroek niet van zelfspre-
kend zou kunnen leiden tot
een fusie. Daarbij werd ook
nog duidelijk dat de commis-
sie van oordeel is dat

Zandvoort geen bijdrage kan
leveren aan de oplossing van
de bestuurlijke problemen van
Bennebroek en dat het speci-
ale karakter en de geïsoleerde
positie van Zandvoort ten
opzichte van de andere
gemeenten in de regio wel
samenwerking mogelijk maakt,
maar niet tot een fusie zal kun-
nen leiden.

Belastingen
In het verlengde van de discus-
sie over de bestuurskracht
lag het agendapunt Samen-
werking Belastingen tussen de
gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlemmer-
liede/Spaarnwoude, Heem-
stede en Zandvoort. De com-
missieleden wilden van
wethouder Toonen horen wat
de gevolgen voor onder ande-
re de personele bezetting van
die samenwerking zouden zijn
en wanneer deze regeling in
zou gaan. Wethouder Toonen
kon tot zijn spijt, gezien de sta-
tus van de onderhandelingen,
daarover geen uitsluitsel
geven. Het verbaasde hem
zelfs dat het onderwerp nu al
op agenda stond.

De leden van de commissie projecten en thema’s zijn huiverig
dat een door de provincie voorgestaan onderzoek naar de
bestuurskracht op langere termijn zou kunnen leiden tot een
gedwongen gemeentelijke fusie in Zuid-Kennemerland. Dat
bleek vorige week woensdag uit de discussie van deze commis-
sie die voor de eerste keer vergaderde volgens de nieuwe opzet,
waarbij een grotere inbreng van de burger mogelijk is.

Spanning in BRL
De spanning zat in de eerste
en tweede BRL V6 race. In deze
serie was Jacky van der Ende
de snelste na de kwalificatie,
maar net als bij Sanders in de
ClioCup maakte ook van der
Ende kennis met de ‘pech-
duivel’. De winst ging naar
Donald Molenaar die gevolgd 
werd door de Zandvoorters
Sebastiaan Visser en Danny
van Dongen, die zich van ach-
teruit naar voren worstelde.

Allard Kalff reed met een half
open BRL. Het achterste
gedeelte van het bodywork zat
los wat de Zandvoorter kwam
te staan op een zwarte vlag
met oranje stip (verplicht in de
pits binnenkomen wegens
technisch mankement). Het
malheur bleek niet verholpen
te kunnen worden en dat bete-
kende einde race voor Kalff.

In de tweede race leek Donald
Molenaar de beste papieren te
hebben, maar van der Ende
zette in deze race de zaken wel
recht door als eerste te finis-

hen. Danny van Dongen reed
in deze tweede race een sta-
biele race en werd wederom
derde. Sebastiaan Visser kreeg
in de eerste race een tik van
Phil Bastiaans en moest in de
tweede race met een oude
reserveband rijden. “Dat was
te merken want ik moest
behoorlijk hard werken”, aldus
Visser. Uiteindelijk kwam de
Zandvoorter als vijfde aan. Ook
Kalff kwam goed naar voren
maar verder dan een elfde plek
kwam hij niet. Opnieuw was in
deze tweede race Marijn van
Kalmthout de beste in de BRL
Light en net als in de eerste
race kwamen Zandvoorters
Stor en Furth beiden tekort
voor een podiumplaats.

BMW 130i Cup
In de BenQ Siemens BMW 130i
cup was Dillon Koster dicht bij
een podiumplaats in de eerste
race. “Ik was in gevecht met
Ardi van der Hoek, maar daar-
door moest ik op een gegeven
moment mijn teamgenoten
Tim Coronel en Marc Koster
voor laten gaan”, aldus Koster.
In de tweede race probeerde
de Zandvoorter bij de start zich
al een goede uitgangspositie
te verschaffen, maar hij moest
de auto in het Scheivlak aan de
kant zetten.“Ik wilde teveel bij
de start van de tweede race, en
ik heb daardoor waarschijnlijk
iemand geraakt. Het was
gewoon een onvergeeflijke
beginnersfout”, aldus Koster.

Vervolg van pag. 1

Allard Kalff verliest deel van zijn carrosserie
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WEEK 23 • 2006

JUNI
Signeersessie van KLUUN. Zijn nieuwste
boek ‘De Weduwnaar’ en zijn bestseller:
‘Komt een vrouw bij de dokter’.
Bruna Balkenende, 14.30 -15.30 uur

Studio 118 danst… Uitvoering van de
dansschool van Conny Lodewijks.
Lokatie: stadsschouwburg te Velsen,
aanvang 19.30 uur.
Bel voor kaarten: 5712598

Kerkplein Concert: FEEST! Gevarieerd
koorconcert
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop collecte
voor de restauratie van het unieke
Knipscheer kerkorgel). Haarlems Klein
Koor o.l.v. Martine des Tombe.

Jaarlijke buiten-rommelmarkt bij Pluspunt.
Flemingstraat 180, van 10.00 tot 15.00 uur.
Kosten voor een eigen verkoopplek: €5.
Toegang is gratis.

‘Gregale’ dubbel blaaskwintet o.l.v.
Maartje Peek Protestante kerk,
Kerkplein, aanvang 14.30 uur

JULI
Italia a Zandvoort, Circuit Park Zandvoort.

All Dutch Porsche Days,
Circuit Park Zandvoort.
Het gehele weekeinde van 7, 8 en 9 juli
staat in het teken van alles wat
maar met Porsche te maken heeft.

Kerkplein Concert: Concert voor klein en
groot
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop collecte
voor de restauratie van het unieke
Knipscheer kerkorgel).
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex
Vermeulen.

Café Oomstee

Voetbal kijken
op groot
scherm!

Dagelijks geopend.

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Het was donderdag
groot feest bij manege
Sandevoerde. Na de 
2 jaarlijkse keuring van
de FNRS, de overkoepe-
lende organisatie van
manegehouders, en het
Keurmerkinstituut is
gebleken dat manege
Sandevoerde goed is
voor vier sterren en het
Veiligheidscertificaat
verlengd mag worden.
Hiermee is een lang
gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan.

Nauwere samenwerking 
Scholen voor voortgezet onderwijs 

en ROC Nova College
De toelating van jonge-
ren tot het voortgezet
algemeen volwassenen-
onderwijs (vavo) is
gewijzigd. Het ministe-
rie van Onderwijs heeft
bepaald dat scholen voor
voortgezet onderwijs 
en roc’s daarin meer
moeten samenwerken.
Leerlingen van 16 en 17
jaar die hun diploma
vmbo-t, havo of vwo niet

behalen, kunnen door
hun school worden ‘uit-
besteed’ aan het roc.

Het vavo is bestemd voor
volwassenen als nieuwe
kans om het diploma of
een aantal certificaten
vmbo-t, havo of vwo te
behalen. Echter voor jon-
geren die het voortgezet
dagonderwijs zijn ont-
groeid, is het vavo vaak

een uitkomst. Tot vorig
jaar konden 16- en 17-jari-
gen toestemming vra-
gen aan de leerplicht-
ambtenaar om hun
opleiding af te ronden in
het volwassenenonder-
wijs. Dat kan nu niet
meer.
Voor meer informatie,
telefoon (023) 530 20 10
en website www.nova-
college.nl

Fietsvierdaagse 2006
De wandel4daagse is succesvol afgesloten en nu
staat al weer het volgende evenement op de agen-
da. Dit jaar wordt alweer voor de vierde keer een
Fietsvierdaagse in Zandvoort georganiseerd door de
Stichting Zandvoortse 4daagse.

Er wordt gefietst van
dinsdag 20 juni tot en
met vrijdag 23 juni. Men
kan kiezen uit routes van
15 en 30 kilometer, rond
en door Zandvoort. Voor
de deelnemers die alle
vier de avonden hebben
gefietst, zal op vrijdag
een mooie medaille klaar
liggen.

Kinderen tot 10 jaar

mogen alleen onder
begeleiding van een vol-
wassene meedoen. Voor
de pechvogels onder de
fietsers geen nood. Als 
U een lekke band krijgt
of andere fietspech, dan
komt een servicewagen
van Rijwielhandel Ver-
steege U helpen. Ze zul-
len het probleem ter
plaatse proberen op te
lossen en anders krijgt U

een leenfiets. Zo zijn ook
elke avond medewerkers
van het Rode Kruis 
aanwezig om mensen te
helpen die onverhoopt
gewond raken.

Onderweg zullen regel-
matig controleposten
staan. Hier wordt de
kaart gestempeld, maar
men krijgt ook een beker-
tje limonade en iets 
lekkers van een van de
sponsoren. Tijdens de
fiets4daagse zullen er
lootjes worden verkocht
voor de loterij. De lootjes
kosten slechts 50 cent
per stuk en er valt onder
andere een fiets te winnen.

Elke avond kan er gestart
worden tussen 18.30 
en 19.00. De start is bij 
de Zandvoortse Hockey-
club, Duintjesveld te
Zandvoort. De kaarten
kosten € 5,00 voor vier
avonden fietsen en een
medaille.
De kaarten zijn te koop
bij: Bruna Balkenende,
Rijwielhandel Versteege,
Kapsalon Ton Goossens,
Ankie Miezenbeek
(Haarlemmerstraat 12)
en bij Martine Joustra
(Witte Veld 11).

Voor meer inlichtingen:
www.zandvoortse4daag
se.nl

Tien jaar geleden, toen
Linda en Patrick Ottens
hun intrek in de manege
aan de Keesomstraat
namen, had de vorige
eigenaar niet meer dan
één ster. Nu werd dan de
op één na hoogste gra-
dering behaald, een top-

prestatie. Mede door zelf
veel en hard te werken
maar ook door de juiste
medewerkers om zich
heen verzamelen is dit
resultaat behaald.

De familie Ottens kan nu
niet op zijn lauweren

gaan rusten. De eisen
zijn zeer streng en een
ster verliezen is zo
gebeurd. Ze vinden het
niet nodig om in de ere-
divisie van Nederland, de
vijf sterren maneges,
opgenomen te worden.
Die eisen zijn gewoon

niet haalbaar. Maar vier
sterren is een schitterend
niveau en kan behouden
worden als je maar alert
blijft. Wat echter bij
manege Sandevoerde
bovenaan staat is de
gezelligheid en het ple-
zier. En dat straalt eraf!

Feest bij  manege Sandevoerde

Plezier staat voorop ook bij de jeugd
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Burgemeester krijgt gehoor
bij ministers

Burgemeester Van der Heijden deelde vorige week woensdag
in de commissie Projecten en Thema’s mee, dat in Den Haag
door de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid
wordt gekeken naar de mogelijkheid om de politie meer
bevoegdheden te geven waar het gaat om het toezicht op het
verschaffen van alcohol in uitgaansgelegenheden aan perso-
nen die de gestelde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Met oog en oor
de badplaats door

Luilak: terreur
De eerste indruk van zater-
dagmorgen wees op een rus-
tige ‘luilakviering’. Het tradi-
tionele geluid mag dan niet
overal hoorbaar zijn geweest,
het ‘spelen’ met andermans
eigendommen heeft in enke-
le gevallen wel hinderlijke
proporties aangenomen.
Fractievoorzitter van de
Ouderen Partij Zandvoort Carl
Simons had een bijzonder
vervelende ervaring met de
luiktraditie. Doortastende,
maar nog enigszins onrijpe
figuren hebben zijn auto als
bakplaat gebruikt voor het
bakken van pannenkoeken.
Na eerst boter en stroop over-
al over de auto te hebben
gesmeerd, hebben zij eitjes
op de carrosserie en ramen
gekeild. Daarna werd alles
zorgvuldig overdekt met bak-
meel. Of de daders het resul-
taat, dat op de bijgaande foto
te zien is, bevredigend heb-
ben gevonden is niet duide-
lijk geworden. Maar ze
mogen trots zijn, want
Simons heeft het anderhalf
uur poetsen en spuiten bij
Garage Strijder gekost, alsme-
de tot nu toe € 25,00 om de
auto weer enigszins schoon
te krijgen. De herinnering
blijft nog wel even levendig…

Luilak: fatsoen
Luie mensen vroeg uit bed
halen en/of hun nachtrust
verstoren is de oorsprong van
deze Noodhollandse traditie,
waaraan iedereen op jonge
leeftijd wel eens heeft mee-
gedaan, maar dit soort acties
hoort niet bij deze traditie.
Het zou van sportiviteit getui-
gen als de ‘vierders’of ouders
contact opnemen met de
eigenaar van de door hun
misbruikte ‘bakplaat’en eens
informeerden hoe hoog de
kosten van het schoonmaken
zijn en of er soms nog ande-
re schade is aangericht!

Schoolhandbal
Ook een andere traditie levert
problemen op. Het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi dat
enkele weken geleden wegens
de weersomstandigheden

moest worden afgelast, zal dit
jaar niet meer gespeeld wor-
den.“We hebben er alles aan
gedaan om het toernooi als-
nog te organiseren. Uiteinde-
lijk kwamen we, na overleg
met de scholen, uit op zater-
dag 1 juli. Nu blijkt echter dat
een drietal scholen van
mening is dat er in die perio-
de een te druk programma is.
Voor de resterende drie scho-
len is het niet acceptabel om
dit toernooi toch te spelen.
We hebben veel werk verzet
en kosten gemaakt en nu
gaat het niet door. Een groot
aantal kinderen dat al een
paar keer op onze velden
heeft getraind is eveneens
teleurgesteld”, zegt een
teleurgestelde Teun Vasten-
houw namens de handbalaf-
deling van ZSC. Het promoten
van de sport is belangrijk.
Helaas is dat nog niet tot
iedereen in onderwijskringen
doorgedrongen. Of is er nog
een oplossing te vinden om
deze al vele jaren lopende tra-
ditie op korte termijn alsnog
een vervolg te geven?

Zwembad
Het zwembad van Nieuw
Unicum was een poosje
gesloten. Dit kwam doordat
een van de cilinders, die er
voor zorgt dat de bodem van
het zwembad omhoog en
omlaag kan, defect was. Een
nieuw exemplaar moest op
maat gemaakt worden en 
dat kostte helaas tijd.
Tegelijkertijd is er groot
onderhoud aan het zwembad
gepleegd. Het zwembad is
sinds 7 juni weer open.

Resultaat
Dat opmerkingen die in deze
rubriek gemaakt worden wel
eens niet in goede aarde val-
len bij betrokkenen komt een
enkele keer voor. Maar er zijn
ook goede resulaten te mel-
den, zoals het feit dat de 
giftige acciaboom die de
gemeente van plan was te
planten aan de Zandvoortse-
laan niet wordt geplaatst.
De nieuwe boom voor de
Zandvoortselaan onder de
bomen is de Christusdoorn

en wel de doornloze variant,
te weten de Triancanthos
Skyline. Een boomsoort die
volgens de gemeentelijke
website in Noordwijk uitste-
kend voldoet. Zou men te
raden zijn gegaan bij onze
voormalige groenspecialist
Boekelman, die sinds een paar
jaar werkzaam is in Noord-
wijk? Een ander zichtbaar
resultaat is te melden over de
stationslift. Het plaatje dat
onder andere verwijst naar
een tunnel is verwijderd. Of
het door de NS of de gemeen-
te is gedaan is niet duidelijk.
Niemand kan meer denken
dat er een tunnel naar
Engeland is!
Er doet zich echter wel een
ander euvel voor. De lift wordt
regelmatig gebruikt door per-
sonen die geen vaste woon of
verblijf plaats hebben. Op zich
niet zo erg, maar wel als de
binnenkant van de lift onder-
gekotst wordt!

Trein
Afgelopen weekend was het
precies 125 jaar geleden dat de
eerste trein reed tussen
Haarlem en Zandvoort. De
Amsterdamse bankiers van
Duitse afkomst Gustav en
Julius Eltzbacher financierden
de lijn, die werd gebouwd
naar een ontwerp van ir. E.J.J.
Kuinder. De lijn werd destijds
geëxploiteerd door de NV
Haarlem - Zandvoort Spoor-
wegmaatschappij. De werk-
zaamheden begonnen op 10
december 1880 en werden
uitgevoerd door aannemer
Schram uit Amsterdam. De
eerste rit werd gemaakt op 3
juni 1881 en dat was afgelopen
zaterdag dus precies 125 jaar
geleden. We hechten als
Zandvoort terecht veel waar-
de aan ‘onze’ treinverbinding.
Het is daarom jammer dat
niemand op het idee is geko-
men dit feit op de één of
andere manier onder de aan-
dacht te brengen. Het had een
geweldig toeristisch evene-
ment kunnen worden tijdens
de Pinksterdagen. Over een
kwart eeuw is er een nieuwe
kans om een leuk evenement
te organiseren!
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Vanuit de raad is in het verle-
den, vooral door het CDA,
meermalen aangedrongen op
een scherpere controle. Tot nu
toe worden deze controles
alleen uitgevoerd door de
Voedsel en Waren Autoriteit.
Voor een doeltreffende uitvoe-
ring van de controles heeft de
Voedsel Waren Autoriteit lan-
delijk slechts een zeer beperkt
aantal medewerkers tot haar
beschikking, zodat regelmatig
controleren in de praktijk niet
mogelijk is.

Burgemeester Van der Heijden
gaf aan dat het onderwerp
binnenkort in de Tweede

Kamer aan de orde zal komen.
Hij stelde met nadruk dat het
er niet om gaat dat de politie
deze taak zal gaan overnemen,
maar dat mogelijkheden
onderzocht worden de wetge-
ving te verfijnen, waardoor de
politie de activiteiten van de
Voedsel en Waren Autoriteit
kan ondersteunen. Met als
doel een frequentere controle
mogelijk te maken.
Overigens wordt er in Den
Haag ook over gesproken om
bij constatering van een over-
treding niet alleen de uitbater
of verkoper te straffen, maar
ook om het mogelijk te maken
de klant een straf op te leggen.

Zware agenda voor 
komende commissies

De komende vergaderingen van de commissies Planning &
Control en Raadszaken hebben beide een zware agenda.
Vooral de vergadering van woensdag (Planning & Control) 
zal wel het een en ander aan discussie losmaken bij de 
commissieleden.

Op de agenda van woensdag
14 juni aanstaande, onder
meer de Jaarrekening 2005. In
de Jaarrekening 2005, inclusief
het programmajaarverslag,
wordt verantwoording afge-
legd over de middelen en de
besteding daarvan in het jaar
2005. Een andere rapportage,
de BERAP (Begrotings-
rapportage), staat eveneens
geagendeerd. In de begrotings-
rapportage wordt verslag uit-
gebracht van alle op dit
moment bekende beleidsma-
tige en/of cijfermatige afwij-
kingen ten aanzien van de
begroting 2006. Als zal de
Voorjaarsnota behandeld wor-
den. In de Voorjaarsnota wordt
een prognose gegeven van de
cijfers voor de nieuwe (meer-
jaren)begroting 2007-2010.

De op donderdag 15 juni aan-
staande vergaderende com-
missie Raadszaken, in plaats
van maandag 13 juni, krijgt een
aantal voorstellen van het col-

lege te verwerken. Allereerst
komt de Middenboulevard
weer eens een keertje voorbij.
De raad heeft op 13 april 2006
in de Raadsopdracht bepaald
dat besluiten over de
Middenboulevard moeten
worden herroepen. In dit voor-
stel worden de onderdelen van
het raadsbesluit over de
Middenboulevard van 31 janua-
ri 2006 besproken, uitmon-
dend in een voorstel hoe daar
mee om te gaan. Vervolgens
een voorstel tot versnelling van
de bouw van de nieuwe brede
school binnen het Louis Davids
Carré. Ten slotte wordt er een
uitvoeringskrediet aan de raad
gevraagd voor de reconstruc-
tie van de Zandvoortselaan.
Zowel het wegdek als de riole-
ring zal worden vervangen.

De beide commissievergade-
ringen beginnen om 20.00 uur,
deur open om 19.30 uur, en
worden gehouden in de
Raadszaal.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
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Politiek Interview met SP raadslid:

Door Lenna van den Haak

In haar zonnige achtertuin 
vertelt De Leeuw hoe zij in de
politiek verzeild is geraakt:
“Ik liet mijn hond uit in de 
duinen en ik zag grote platen
asbest rondslingeren. Toen ik
daarover aan de bel trok werd
ik uitgelachen! Mijn moeder,
lid van de SP afdeling Haarlem,
nam mij mee naar een SP 
bijeenkomst en sindsdien 
ben ik er niet meer bij weg te
slaan.”

De SP Haarlem was op dat
moment bezig om SP Zand-
voort nieuw leven in te blazen.
Een gemotiveerder persoon
dan Ingrid de Leeuw konden 
zij niet treffen. “Ik raakte
enthousiast door het partij-
programma, de mensen en de
manier van samenwerken”,
vertelt ze. Ze werd lid van de
partij en werd gelijk gebom-
bardeerd tot voorzitter van SP
Zandvoort. Niet lang daarna
kwam ze in politiek Den Haag
terecht, bij de fractie sociale
zaken. Toen de vacature regio-
bestuurder vrij kwam werd 
De Leeuw gevraagd om deze
functie ook op zich te nemen.

Ingrid de Leeuw is een bezige
bij.“Ik ben 24 uur per dag met
de politiek bezig. Zelfs tijdens
de afwas zit ik nog te denken
wat ik allemaal nog moet en
wil doen.

Het mooie aan locale politiek
is dat het zo dichtbij is. Mensen
komen naar je toe en ik kan
sneller met mensen in contact
komen. Het geeft een adre-
nalinekick als je dingen 
voor elkaar krijgt en daardoor
mensen met een lach op 
hun gezicht ziet”, gaat ze
enthousiast verder.

In november 2002 was SP
Zandvoort een feit. “Om te
laten zien wie we nu eigenlijk
zijn, begonnen we gewoon
met het aanpakken van din-
gen die er speelden.Wij wilden
bijvoorbeeld dat gehandicap-
ten twee uur gratis mochten
parkeren in plaats van de volle
mep te betalen. De toenmali-
ge raad hebben we daarvan
kunnen overtuigen en dat is
gelukt”, vertelt ze als wapen-
feit uit de tijd dat de SP nog
niet in de raad zat.

Voor de komende vier jaar is
De Leeuw positief:“We hebben
een aantal programmapunten
die overeenkomen met de
punten van andere partijen in
de raad. Ik zie het zonnig in. En
als de SP het met sommige
dingen niet eens is, laten we
dat wel horen. Water bij de
wijn doen? Alleen als we er het
nut van inzien. Maar op echt
heikele punten blijven we voet
bij stuk houden.We zullen ons
altijd aan ons partijprogram-
ma houden,’’ sluit ze af.

Ingrid de Leeuw

Ze had geen vertrouwen
in de politiek en had ook
geen ambities om een
politica te worden. Ze had
een eigen mening die ze
niet wilde conformeren
aan een politieke partij.
Totdat ze via haar moeder
in aanraking kwam met
de SP. “Ik las het partij-
programma en ik dacht:
dat kan ik zelf hebben
geschreven”, lacht De
Leeuw enthousiast, en
sindsdien is zij niet meer
weg te denken uit de
afdeling Zandvoort van de
Socialistische Partij.

“Archeologie heb ik nooit
gestudeerd”, vertelt Wagenaar.
“Wel architectuur, een achtja-
rige studie waar ik op mijn 19e
jaar mee begon. Door de oor-
log en mijn diensttijd daarna,
ben ik later begonnen dan ik
had gewild. Bij het afgraven
van terreinen kwam er veel
puin uit de grond, dat vroeger
altijd nonchalant werd 
afgevoerd en weggegooid.
Tegenwoordig is men wat
voorzichtiger geworden en zijn
archeologen als eerste bij een
bouwwerk om te kijken of er
iets van waarde bij is.”

Langzamerhand ging Chris
Wagenaar zich ook interesse-
ren voor dit erfgoed uit de
bodem. Hij heeft zelfs scherven
gekregen uit de afgravingen
van de Metro in Amsterdam.
Scherven van Delfts Blauw,
scherven in de kleuren geel,
bruin en beige. Scherven van
aardewerk maar ook van 
porselein. Door regelmatig hier-
over te lezen heeft hij zijn ken-
nis zeer uitgebreid.“Neder Rijns
aardwerk heet datgene wat we
hier vinden”, legt hij vakkundig
uit.“Hoe ouder de scherven, des
te dikker ze zijn. Kijk, dit zijn res-
ten van een ‘gatenpateel’ (ver-
giet). In mooi Zandvoorts dia-
lect heette dat ‘gaetenpetiel’,
ouderen kennen die term nog
wel”.Vol trots toont hij het aar-
dewerk op de ruime tafel, lang
niet compleet omdat er uiter-
aard stukken scherf ontbreken.
Wandelend door zijn huis laat
hij prachtig gerestaureerde bor-
den zien, gebruiksaardewerk
uit Duitsland in bruin en groe-
ne kleuren. Alleen aan de ach-

veld. Dat het in een dergelijke
stapelput terecht kwam, was
omdat men vroeger zijn kapot-
te servies in de plee kieperde.
Vandaar dat je in deze stapel-
putten zoveel scherven vindt.”

De scherven geven een goed
inzicht hoe men vroeger leef-
de. Er werd wijn (te zien aan
restanten van kruiken) en kof-
fie gedronken (te zien aan por-
seleinen scherven van kopjes).
Gekookt met aardewerk pan-
nen en gegeten van dikke bor-
den. Zalfpotjes, pijpenkoppen,
flesjes en nog veel meer wor-
den zuinig bewaard, thuis en
in zijn kantoor op het Jan
Snijerplein. “Zandvoort heeft
geen historisch besef”, mop-
pert hij boos. “Ik zou eigenlijk
een werkgroepje willen vor-

men van sorteerders en men-
sen met artistieke kwaliteiten,
tekenaars en schilders. Laat ze
mij maar bellen: tel. 5713999 of
5714648 (antwoord apparaat).
Ik heb het geduld er niet voor
en ben zelf nog veel te druk
met mijn eigen werkzaamhe-
den.” Bij het afscheid krijg ik
het advies om eens naar het
Katwijks museum te gaan.
“Daar snappen ze er wat van”,
bromt hij. “Ze hebben alleen
geen aardewerk, maar daar ga
ik voor zorgen.” Met een hoofd
vol historische wetenswaar-
digheden neem ik afscheid van
een kleurrijk, Zandvoorts figuur.

Scherven brengen geluk! Bij architect Chris Wagenaar
is dat niet helemaal waar. De scherven die hij bezit
zijn ware puzzelstukjes, opgegraven en verzameld bij
bouwwerken in Zandvoort, Katwijk en Noordwijk. Als
ik binnen kom, liggen de scherven minutieus gesor-
teerd op de grote eettafel midden in de kamer.

Door Lienke Brugman

terkant is te zien dat het hier
om een gerestaureerd bord
gaat. Een gatenpateel met een
stempel BOZ betekent dat het
uit Bergen op Zoom komt; een
aardewerk koekenpan, oud 
en gebruikt en dat is weer 
te zien aan de geschroeide
bodem. In vitrines staan flesjes
waar Haarlemmer olie 
in heeft gezeten, allemaal 
verschillend van vorm.

Elk object heeft Wagenaar op
de foto gezet, scherven die bij
elkaar horen, keurig soort bij

soort. Een immens werk waar
de ruim 70-jarige architect
eigenlijk geen tijd voor heeft.
“Ik zou er wel een boek over
willen schrijven, net zoiets als
Gort met stroop van Hekker,
een geweldig boek om te lezen
maar de tijd ervoor ontbreekt.
Pas geleden kreeg ik een tip
van dr. Zwerver, die mij wees
op een beerput bij het bouw-
werk van een gebouw op de
Hogeweg. Met toestemming
van de aannemer hebben 
wij, Annemieke en Jan Kol,
Joop Zwerver en mijn vrouw
Hanneke, de put ontgraven. Hij
lag vier meter onder het maai-

De scherven van Chris Wagenaar,
historisch erfgoed 
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zijn nieuwste boek “de Weduwnaar” en zijn

bestseller
“Er komt een vrouw bij de dokter”

signeert zaterdag 10 juni bij 
BRUNA van 14.30-15.30uur

Deze twee titels staan al enkele
weken in de boeken TOP-10.
U kunt deze boeken kopen en
laten signeren door Kluun of,
als u ze al gekocht heeft
alsnog laten signeren.

Kluun

Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl
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Loods te huur:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Huurprijs 
€ 1.500,-- per maand 

06 54 621 734
------------- 
Te huur:

Zomerhuis in centrum
Zandvoort.

Voor 1 à 2 personen.
€400 incl.

Uiterlijk per 
1 september beschikbaar.

Tel. 5730797
-------------

Veel succes met Club M
Groeten, familie Molina

Behang- en schilders-
bedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilders-

werkzaamheden
------------- 

Loods te koop:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Vraagprijs € 360.000,-
06-54 621 734

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
ZANDKORRELS

Juni Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Lemon Kai

(krokante kip met citroensaus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Danzee 
presenteert 

vanaf heden nieuwe 
zomer Lunchkaart

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Belbus zoekt
vrijwilligers (m/v) 

De Belbus van Stichting
Pluspunt Zandvoort is
niet weg te denken uit
Zandvoort. Voor veel
senioren de manier om
even een boodschap te
kunnen doen of bij de
huisarts langs te gaan.
De Belbus rijdt dankzij de
inzet van vrijwilligers!
Voor de zomermaanden
zoeken wij mensen die

zich een dagdeel per
week beschikbaar willen
stellen als chauffeur.Voor
deze inzet bieden wij o.a.
een prettige werksfeer,
onkostenvergoeding en
werkbegeleiding.

Informatie bij Pluspunt,
locatie Centrum -
Nathalie Lindeboom 
telefoon: 5719393

Wij zijn weer heel blij, want we
hebben een kleindochter erbij

Nikki
Zusje van Mel

Aschwin en Deb
veel geluk met de kleine!
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Al 35 jaar een ‘Zonnebloem’ in Zandvoort

Door Nel Kerkman

Er wordt geen extra aandacht
besteed aan het 35 jarig
bestaan maar door middel van
een lot te kopen, steunt u het
goede doel. De loten zijn op de
weekmarkt op verschillende
data te koop. Er worden ook
loten verkocht in de kerken, de
Bodaan, HIK en HID.

Het ontstaan 
De Nationale vereniging de

Zonnebloem is in 1945 ont-
staan door een speciaal radio-
programma voor zieken en
gehandicapten met als presen-
tator Alex van Wayenburg. Een
jaar later neemt de KRO het
programma over. In 1964
wordt de stichting een vereni-
ging met ondersteunende
leden die met een jaarlijkse bij-
drage voor de nodige financiën
zorgen. Overal in het land ont-

staan er plaatselijke comités
die regelmatig steeds meer
activiteiten verzorgen. In 1971
is er in Zandvoort een afdeling
van de Zonnebloem opgericht.
Eerst nog met ondersteuning
van de Katholieke kerk maar
tegenwoordig is de aandacht
en activiteiten voor alle gezind-
ten. De medewerkers van de
Zonnebloem zijn actief bij
wekelijkse of maandelijkse

thuisbezoeken, organiseren
excursies en gezellige midda-
gen. Met Kerst staan ze met
eigen gemaakte artikelen op
de Kerstmarkt van Nieuw
Unicum en de Bodaan ter
ondersteuning van de finan-
ciën.

Activiteiten
Elk jaar is er een thema en 
dit jaar is de slogan “de
Zonnebloem kleurt je wereld”.
Het doel is om de komende
weken de wereld letterlijk kleur
te geven door middel van het
uitreiken van miljoenen zon-
nebloempitten. De gekregen
pitten moeten op een zicht-
bare plek gezaaid worden.
In augustus en september 
ziet Nederland en natuurlijk
Zandvoort geel van de zonne-
bloemen. Maar niet alleen met
de zonnebloemactie vraagt
men aandacht voor deze sym-
pathieke vereniging maar ook
door de lotenverkoop wil men
in Zandvoort geld inzamelen
voor de activiteiten die men
jaarlijks organiseert voor hun
“gasten”. Heel bekend zijn de
aangepaste vakanties en de
reizen met het nieuwe vakan-

tieschip. Ondanks dat de gast
zelf een bijdrage betaalt aan
een uitstapje naar bijvoorbeeld
de Keukenhof of een rondvaart
in Amsterdam, is er altijd geld
nodig.

De doelgroep
De aandacht van de
Zonnebloem gaat uit naar
mensen met een beperking en
dat kan zowel oud als jong zijn.
De jongeren met een beper-
king zijn moeilijk te bereiken
maar toch wil men, ook in
Zandvoort, aan deze doelgroep
veel aandacht schenken. Zo is
er eind mei, begin juni een jon-
gerenvakantieweek (20-45
jaar) georganiseerd en eind
oktober is er een vakantieweek
voor 45-65 jarigen. De
Zandvoortse afdeling heeft
regelmatig contact met de vrij-
willigersorganisaties die ook
met ouderen omgaan zoals;
Rode Kruis, ANBO, Pluspunt
met als doel om ervaringen uit
te wisselen en elkaar te infor-
meren, gezamenlijk nieuwe
activiteiten te ontplooien of
deze op elkaar af te stemmen.
Een goede zaak want samen
ben en sta je sterk.

Wie kent de vereniging de
Zonnebloem niet? Maar
dat de Zandvoortse afde-
ling al 35 jaar actief bezig
is, is vast niet bij iedereen
bekend. Achttien Zonne-
bloem vrijwilligers zorgen
ervoor dat 220 Zand-
voortse inwoners met een
beperking door ziekte,
handicap of leeftijd,
jaarlijks veel aandacht en
contact krijgen.

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

“nieuw: lessen vanaf 5 jaar” 

Van 3 naar 4 sterren!

Manegelessen voor jeugd en 
volwassenen

Buitenritten onder begeleiding

Pensionstal

Stapmolen en paddocks, aparte
longeercirkel

Binnen- en buiten rijbaan

Manege Sandevoerde
Keesomstraat 15
2041 XA Zandvoort
Tel: 5715894
www.sandevoerde.nl

* * * *
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

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

en zijn vriendje Robbie
willen hem redden maar
Boris sluit hen alledrie op
in de trein. Zij komen aan
bij de haven en verber-
gen zich op een schip.
Onderweg slaan zij over-
boord maar het lukt hen
de kust te bereiken van
een mysterieus eiland.
Daar ontmoeten ze veel
nieuwe exotische en
grappige vriendjes.

In De Kleine IJsbeer en
het Geheimzinnige
Eiland beleeft Lars
opnieuw een kleurrijk en
vermakelijk avontuur
met zijn vriendjes. De
oudere ijsberen Boris,
Bertus en Barend hebben
genoeg van de zingende
pinguïn Caruso en
besluiten hem op de
trein te zetten ver weg
van de Noordpool. Lars

De Kleine IJsbeer 2
Het Geheimzinnige

Eiland

Een winkel vol
bloemenplezier

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!
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Onder dit motto hebben Anita en Huig Molenaar, van strand-
paviljoen Thalassa, afgelopen zaterdag de tweede Haringparty
in successie georganiseerd. Na het succes van vorig jaar was het
programma uitgebreid met een concert van het Gemengd Koper
Ensemble en had de ondernemende strandpachter een heuse
‘visafslag’ georganiseerd.

I Cantatori Allegri zoekt
versterking

Het Zandvoorts kamerkoor 
I Cantatori Allegri zoekt ter 
versterking twee bassen en
één tenor. Het kamerkoor,
onder leiding van Jan Peter
Versteege, heeft een zeer uit-
gebreid repertoire: van barok
tot klassiek en van negro spi-
ritual tot musical. De repetities
zijn eens in de twee weken
maar van de leden wordt ver-
wacht dat ze ook thuis het een

en ander voorbereiden.

Geïnteresseerden moeten
enige koorervaring hebben en
een stemmentest is onvermij-
delijk. Het is namelijk een
bewust klein gehouden
kamerkoor dat bestaat uit
twee sopranen, twee alten,
twee tenoren en een bas.
Versteege zelf neemt ook zo nu
en dan een baspartij op zich.

Klaas Koper weer op podium
Onze gemeentelijke dorpsomroeper, Klaas Koper, heeft in
Vlissingen en in Scheveningen laten zien dat er nog steeds met
hem rekening moet worden gehouden.

Vooral tijdens de wedstrijd in
Scheveningen heeft Koper leuke
herinneringen kunnen ophalen.
In het kader van ‘vlaggetjesdag’,
ook daar zonder Hollandse
Nieuwe, was presentator Dick
Passchier aangetrokken.Passchier
was in de jaren zestig en zeven-
tig voor de NCRV presentator van
de spelprogramma’s Zeskamp
en Spel zonder Grenzen, evene-
menten waarbij Koper voor
Zandvoort menigmaal aantrad.

In Scheveningen mochten de
omroepers maar één roep doen.
Koper had daar een beetje
moeite mee, want in de twee-
de roep mogen de heren een
beeld van hun gemeente
scheppen en Koper wilde uitge-
breid vertellen over de onlangs
gekregen QualityCoast vlag en
de komende opening van het
A1GP seizoen op Circuit Park
Zandvoort. Nu werd hem de
titel min of meer onthouden.

U kunt reageren door een mail te sturen naar:
zangstudio-versteege@zonnet.nl.

Voor meer informatie:www.freewebs.com/zangstudio-versteege

Vrijdag was bij Bruna Balkenende de uitreiking van de prijzen van
de kijkdozenwedstrijd die door de Beatrixschool was gehouden.
De kinderen hadden als thema Jip & Janneke gekregen en hadden
de mooiste dozen gemaakt. Op de foto de winnaars.

‘Liever een vette van vorig jaar
dan een magere nieuwe’

Een aantal weken geleden,
toen bekend werd dat het
haringseizoen met eerst één
week en toen nogmaals één
week werd uitgesteld omdat
er vanwege de kou te weinig
plankton in de Noordzee was

en de haring dus
niet vet genoeg is,
hadden de mole-
naars al hun plan-
nen rond. Ze gingen
echter niet bij de
pakken neer zitten
en onder het motto:
‘Liever een vette van
vorig jaar dan een
magere nieuwe’
hebben zij doorge-
zet en ze hadden
meer dan gelijk! 

De middag begon
met een aantal zee-

mansliederen, gezongen door
het Gemengd Koper Ensemble,
op het strand voor Thalassa.
Meegezongen door een ent-
housiast publiek en hier en
daar werd er zelfs gedanst, de
sfeer zat er al snel in.

Ondertussen was Michel Maas
met zijn boot vol met manden
vis op ijs gearriveerd voor het
volgende spektakel: de visaf-
slag. Vooraf verontschuldigde
Molenaar zich als er misschien
iets niet geheel volgens de
oude regels zou gaan. Het was
namelijk niet de bedoeling om
de vis echt te verkopen maar
hij had ‘s ochtend allerlei 
soorten verse Noordzeevis in
IJmuiden opgehaald en liet
deze aan het verzamelde
publiek zien. Bij iedere vis had
de rappe spreker wel het een
en ander te vertellen en het
publiek luisterde bijna adem-
loos.

Na het zingen van nog een
aantal liederen, was het tijd
voor de haring. Uitgedost als
een ‘oude’ haringverkoper aan
zijn haringkar, sneed Molenaar
en zijn zoon Huig jr. in totaal
ongeveer 1500(!) haringen die
allemaal met smaak werden
verorberd.

Het bleef nog lang druk bij
Thalassa en de belofte om 
volgend jaar weer een
Haringparty te organiseren
staat!

Martine des Tombe uit
Amsterdam begin 2004 aan-
getrokken om het koor te lei-
den op het muzikale pad.

Naast de eigen concerten doet
het koor regelmatig mee aan
series zaterdag- of zondagcon-
certen die in Haarlem,
Amsterdam en omringende
gemeenten plaatsvinden. Zo
ook dan nu in Zandvoort.

Gezongen worden liederen van
onder andere Johannes
Brahms, Adriano Banchieri,
Claudio Monteverdi en Bob

Zondag 11 juni aanstaande zal het Haarlems
Klein Koor een concert in de Protestantse kerk
aan het Kerkplein verzorgen. Het is een concert
in de reeks gratis toegankelijke concerten die 
stichting Classic Concerts het hele jaar in de
kerk organiseert.

Haarlems Klein Koor in Protestantse Kerk

Het Haarlems Klein Koor heeft
zelf nog geen groot verleden
achter zich. Het is ontstaan uit
een koor dat in de laatste
decennia van de vorige eeuw
een zeer goede naam had.
Toen dit koor eind 1999 besloot
zichzelf op te heffen, waren er
toch een aantal leden die door
wilden gaan.

Met veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen werd
een nieuw kamerkoor opge-
richt, een nieuwe dirigent
gezocht en nieuwe leden
gevonden: de geboorte van het
Haarlems Klein Koor was begin
2000 een feit. Na proefdirec-
ties en gesprekken met de
dirigentencommissie werd

Chilcott.Voor meer informatie
over het koor, haar dirigent en
het programma, kunt u kijken
op www.classicconcerts.nl.

Het concert wordt gegeven op
zondag 11 juni aanstaande in
de Protsetantse kerk aan het
Kerkplein in Zandvoort.
Aanvang: 15.00 uur en de kerk
gaat om 14.30 uur open.
De toegang is zoals altijd 
gratis en na afloop van het
concert wordt een collecte
gehouden ten behoeve van de
renovatie van het beroemde
Knippscheerorgel.

Haarlems
Kleinkoor

Kijkdozen bij Bruna

Klaas Koper (rechts) veroverde tot twee keer toe de tweede plek    foto: A. Deys
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Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

8 juni t/m 14 juni
Oranje-Leeuwburgers

4 stuks € 2,50
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week zijn er weer diverse
nieuwe artikelen binnengekomen!

Alles voor in en om het huis.

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

Maand juni op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Speciale WK aanbiedingen
voor ZandvoortPas houders!

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

In de maand juni
10% korting op 

de 6e generatie Varilux
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 8 juni t/m 21 juni
10% korting op de nieuwe
MEXX zomercollectie!

Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Alleen bij Videoland Zandvoort

alle merken cartridges
voor 30% korting gevuld.
op vertoon van uw Zandvoortpas
geldig voor de maand juni
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Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Voor de 
ZandvoortPashouders

Tapijt Beauty
van € 99,95 
voor € 79,95

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting 
op definitief ontharen

m.u.v. aanbiedingen
Zeestraat 56          06-54640714
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OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juni
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat,Het gaat erom 
hoe je de reis er naartoe maakt

Ganpati the natural beach

www.ganpati.nl

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden, 
Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.
Via de tarotkaart of uw hand, 
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Cha i de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee? 
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op het naturelstrand.
*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, 

voor meer info belt u Ganpati: 06-54270763 Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten
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& Heden
Verleden

In de achttiende eeuw was het rond Pinksteren feest in
Zandvoort. Lees hieronder het verslag dat gemaakt werd
door Schout Jan van der Mije, (betovergrootvader van oud-
wethouder K. C. van der Mije Pzn) en dat opgenomen was
in de Zandvoortse Courant van 16 mei 1971.

Pinkster-kermis met droge scharren en warme varkensklui-
ven. Op dit land vóór de kerk werd de Pinkster-kermis gehou-
den tot jaarlijks terugkerende vreugde van jong en oud!
Pinksteren is in de 18e eeuw niet altijd een specifiek kerkelijk
feest geweest in het goede dorp Zandvoort.

Natuurlijk waren, de kerken
van het vissersdorp vol op
Pinksteren, als dominé en
pastoor met verve preekten
over de uitstorting van de
Heilige Geest. De oude
Zandvoorters waren gelovi-
ge lieden of ze nu
Protestant of Katholiek
waren. Maar om nu te zeg-
gen, dat ze helemaal bij de
preek waren op
Pinkstermorgen, dat is toch
ook weer te veel gezegd. Er
was immers kermis in het
dorp. Altijd met Pinksteren
kwamen de vermaaks-ten-
ten naar Zandvoort, volgens
goed oud gebruik, maar
zolang de kerkdiensten
duurden moest van de
Schout alles stil blijven in
ons dorp, volkomen stil!

Menige stoere Zandvoortse
jonge dochter trok het bloed
uit de blozende wangen en

kon in dagen de slaap niet vat-
ten. Oudere Zandvoorters pro-
beerden hun kans bij de schut-
terspaal om met de houten
kruisboog een schot op de

vogel te wagen. Overblijfsel
van de grote schuttersfeesten,
die Zandvoort eenmaal
gekend had in het begin van
die eeuw.

Feest en vreugde
Met Pinksteren was het een
en al feest en vreugde in het
oude Zandvoort, dat in 1793
een vloot van 14 schuiten
telde. Een rijk gezicht als ze zee
kozen, nagewuifd door de vele
vrouwen en mannen, die thuis

voor de verwerking der vang-
sten zorgden. Zo werden er in
die tijd honderden kilo’s zoute
scharren per week gedroogd
in de duinen, waar een warme
zon en een zachte zeebries
voor een fijn product zorgde,

dat zijn weg reeds lang naar
de steden had gevonden. Tot
zelfs in Duitsland waar de
„Haarlemmer scharren1’ wer-
den gebakken in olie en een

zeer aparte lekkernij waren.
Dit wijst er op, dat de
Haarlemmers deze scharren
doorverkochten en ook, als
„exporteurs” optraden. Ook op
de Pinkster-kermis werd er
menige droge schar gegeten
door de Zandvoorters, die ove-
rigens een fijne gerookte
makreel of warme gekookte
varkenskluiven ook niet ver-
smaadden. Een flinke kroes
bier er bij en men had een kos-
telijk kermis-maal.

Gort met stroop
Het hoogtepunt van het feest
kwam altijd tegen de avond
als er werd gedanst bij de
muziek van de harmonika’s.
Dan kwamen de vrijende
jonge dochteren en zeunen

naar het landje bij de kerk,
waar op het jonge voorjaars-
gras werd gehost en gedanst
met als voornaamste dans 
de aloude “Gort mit stroop”.

Zandvoort danste met Pinksteren de “Gort met stroop!”

Pinksteren in Zandvoort

Als de harmonika’s met
‘t leutige wijsje begonnen,
dan kwam jong en oud 
naar voren en spoedig klonk
het:

Gort mit stroop
Is dat gien lekker ete?
Gort mit stroop
Is dat gien lekker doop?
Denk je dat ik sikker ben?
Sikker ben ik niet.

Dorsvlegels
Tot laat in de nacht, ging het
feest met Pinksteren door
en menige Haarlemmer
mengde zich onder de feest-
vierenden. Maar hij moest
niet komen om hier te 
vrijen, want daar hadden de
Zandvoorters niet van terug.
Werden ze al te lastig,
dan werden ze eenvoudig
het dorp uitgejaagd. Er 
zijn verhalen bekend dat
de Haarlemmers tot vér 
buiten het dorp achterna
gezeten werden met in
allerijl gehaalde dorsvlegels
en mestvorken. Nee, zo 
vredig was het, dus allemaal
ook weer niet. Schout en
schepenen (wethouders)
hadden vaak de handen vol
om de feestviering niet uit
de hand te laten lopen,
maar de ruzie kwam als
regel door de “vreumden”.
Zolang die zich maar ner-
gens mee bemoeiden ging
alles goed.

Schout Jan van der Mije,
(betovergrootvader van
onze huidige wethouder K.
C. van der Mije Pzn)

Aldus het verslag van de
Pinksterviering rond 1780 in
Zandvoort.

De provincie zal in 2006 de kosten op zich nemen voor het ver-
wijderen van zieke iepen op particulier terrein. De gemeente
Zandvoort doet mee aan deze actie van de provincie. Op die
manier zullen alle zieke iepen op particulier terrein zo snel moge-
lijk moeten worden verwijderd.

De iepziekte is een zeer
besmettelijke schimmelziekte
die wordt overgebracht door
iepenspintkevers of via onder-
grondse wortelverbindingen
tussen iepen. De kevers (met
een vliegbereik van 11 km) 
zorgen ervoor dat ook relatief

ver uit elkaar staande iepen
gemakkelijk besmet kunnen
worden met de schimmel.
Het wortelcontact doet zich
voor bij dicht bij elkaar geplan-
te iepen, ongeveer binnen 
15 meter. Eenmaal besmet
sterft de iep eigenlijk door zijn

Provincie betaalt verwijderen
zieke iepen

eigen reactie op de schimmel-
infectie. De boom stopt name-
lijk zijn sapstroom om te 
voorkomen dat de schimmel
zich in alle sapgangen tot in
de top kan verspreiden. Hij
gaat dus simpelweg dood
door verdroging, omdat door
de afsluiting van de sapstroom
het water nergens meer 
de boom kan voeden. Na
besmetting door de schimmel
kan een gemiddelde volwas-
sen iep al binnen twee tot
vier weken dood zijn. Een 
zieke boom is nauwelijks te
redden.

Van de overgebleven 300.000
iepen in Noord-Holland zijn er
momenteel 16.000 stuks ziek
(ruim 5% van de totale iepen-
populatie). Het grootste pro-
bleem vormen de zieke iepen
bij particulieren, op dit
moment meer dan de helft
van het totale aantal zieke
iepen. Om dat bestand nu
rigoureus aan te pakken start
de provincie een grootscheep-
se saneringsoperatie en neemt
het verwijderen voor haar
rekening. Dat geldt echter
alleen voor 2006, daarna
komen de kosten voor reke-

ning van de eigenaar.

De gemeente Zandvoort ver-
zorgt de inventarisatie en is
daar deze week (week 23) mee
gestart. Wanneer u vermoedt
of zeker weet dat er op uw per-
ceel zieke iepen staan, meldt
dit dan zo spoedig mogelijk bij
de afdeling Reiniging en Groen
van de gemeente via telefoon-
nummer 57 40 100.
De gemeentelijke waarnemer
komt dan zo snel mogelijk bij
u langs om uw perceel te
inspecteren.
Bron:www.zandvoort.nl

Zandvoortse Courant •  nummer 23 •  8 juni 2006

foto: Archief Genootschap Oud ZandvoortHet landje achter de kerk waar “Gort met stroop”gedanst werd 
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Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en
kleuren vanaf 1 t/m 30 juni
of zolang de voorraad strekt.

16

Hele straten zitten op jou te
wachten…

… als je bezorger bent van de
Zandvoortse Courant!

Voortdurend zoeken wij nieuwe bezorgers!
Jong of oud, meld je nu aan! 

Bel Verspreidnet: 0251-674433 of mail je 
gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl

Groot assortiment
zomerplanten
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Ups & Downs…
Wie kent ze niet. Het ene
moment denk je de hele
wereld aan te kunnen, het
andere moment lijkt het wel
of je ‘m op je schouders
draagt. Het begin van mijn
week was echt belabberd.
Hoe ouder en volwassener
je wordt, hoe zwaarder en
maffer het leven wordt lijkt
wel. Ook had ik te kampen
met de griep. Bah, wat kan
je je dan toch zielig voelen.
Dat alles bij elkaar zorgde
niet echt voor een snel 
herstel. Met zelfmedelijden
in overvloed bracht ik vier
dagen door als zombie.
Gelukkig kwam de juiste
vriendin mij op het juiste
moment ‘redden’. Uiteinde-
lijk bleek mijn griep best wel
mee te vallen.
En zelfs met nog wat
pijntjes hier en daar kon ik
mijn gedachten toch niet
de baas zijn.

“Stel dat ik wat mis in het
met pinkstertoeristen gevul-
de dorp”. Op een houten zit-
blok op het vernieuwde
raadhuisplein hebben we
dan ook heerlijk, in de zon,
mensen zitten kijken.
Volgens mij kunnen de man-
netjes er hun lol ook flink op.
Hangplaatsen zat dacht ik
zo. Mijn Down was inmid-
dels al flink gestegen naar
Up. Maar goed ook dat ik me
beter voelde, want er stond
me nog wat te wachten...
Operatie fiets.

Volgens mij is de gemeente
vergeten dat er meer dan
tien mensen zijn die met de
fiets naar het dorp komen.
Geen vrij fietsenrek te vin-
den. Mijn fiets had ik daar-
om, net als veel anderen,
tegen een boom ter hoogte
van de Mac geplaatst. Na
een kwartier tillen, schuiven
en slepen kon ik eindelijk
naar huis, met mijn fiets.
Kunnen ze niet gewoon wat
meer rekken plaatsen? Als ik
wat aan fitness wil doen ga
ik wel gewoon naar de
sportschool hoor!

Mai

Bij Schoonheidssalon Boudoir is onlangs een nieuwe methode
geïntroduceerd voor duurzame verwijdering van overbeharing.
De behandelingen vinden plaats met de Ellipse, welke werkt
volgens een hoge intensiteit aan zichtbaar licht: de zogenaam-
de flitslamptechniek.

Ellipse ‘flitst’ overbeharing weg

Korte lichtflitsjes wor-
den aan de huid afge-
geven via een glas-
prisma van 1 bij 5 cm.
Het licht wordt door
de kleurstof van het
haar, melanine, opge-
nomen en omgezet in
warmte. Deze warm-
te wordt via het haar
naar het haarzakje
geleid waardoor deze
vernietigd wordt.
Uit dit vernietigde
haarzakje kan geen
haar meer terug-
groeien. Nu bevinden
haarzakjes zich beur-

telings in een rust- en groeifa-
se. Alleen in de groeifase bevat-
ten haarzakjes een haar en
kunnen dan behandeld wor-
den. Hierdoor is het noodzake-
lijk meerdere behandelingen
te ondergaan totdat alle haar-
zakjes door de groeifase zijn
gegaan. Over het algemeen
zijn 4 tot 7 behandelingen
nodig, elk met een tussenlig-
gende periode van 1 tot 3
maanden afhankelijk van waar
de overtollige haargroei zich
bevindt.

Een gezichtsbehandeling
duurt ongeveer 20 minuten,
een behandeling van de rug of
beide benen neemt 60 tot 90
minuten in beslag.
De mensen die de behandeling
hebben ondergaan ervaren
een gevoel van warmte of ze
vergelijken dit gevoel met een

elastiekje dat op huid wordt
geschoten 

Het licht is veilig en zichtbaar,
waardoor speciale voorzorgs-
maatregelen overbodig zijn. U
moet wel een beschermende
bril op tijdens de behandeling.
Wel is het belangrijk om 
4 weken voor de behandeling
niet meer te harsen of epileren,
zodat zoveel mogelijk haarzak-
jes met haar aanwezig zijn om
te kunnen behandelen. Even-
eens is het raadzaam om niet
te zonnebaden voor en tijdens
de behandelingsperiode. De
huid neemt dan de lichtener-
gie op, waardoor de behande-
ling minder effectief is.

Voor verdere informatie kan
iedereen contact opnemen
met Boudoir tel: 5736021 of 
06-54640714.

Oosterse sferen op Naturelstrand

Door Stephanie Vork

Het naaktstrand heeft voor
veel mensen negatieve associ-
aties, maar volgens Adri wordt
het juist steeds populairder.
Vooral ook bij jonge mensen:
“Je merkt dat veel mensen het
zat zijn om op het strand van
Bloemendaal en Zandvoort
bekeken te worden. Of je wel
hippe kleding aan hebt, hoe
duur je horloge om je pols is.
Dat is misschien wel zo maar
in onze maatschappij is het
altijd rennen, vliegen, carrière
maken, uiterlijk, dure kleding,
druk, druk, druk. We vergeten
ons lichaam, ons innerlijk. We
hebben het allemaal, een
goede baan, geld. Maar echt
gelukkig zijn we niet.”

Jarenlang heeft Van den Bos in
het Holland Casino gewerkt.

Tot hij besloot een strandtent
te kopen. Nu werkt hij in het
strandseizoen dag in dag uit.
Hij woont zelfs op het strand.
“Ganpati is een strandtent
waar je je welkom voelt, het is
een soort thuiskomen.” En in
het winterseizoen maakt hij
reizen door Azië. Afgelopen
winter is hij voor het eerst naar
India geweest. Hij liet vol trots
zijn foto’s zien, die op zijn lap-
top stonden (het is hier ook
mogelijk om in te loggen op
draadloos internet). De
Oosterse, voornamelijk Indiase
sferen die Adri heeft opgedaan
tijdens zijn reizen, zijn overal
terug te vinden in Ganpati.
Ganpati is vernoemd naar de
oudste zoon van de hindoeïs-
tische goden Shiva en Parvati,
de ‘Lord of New Openings’ met

het hoofd van een olifant. Dit
beeld is massaal aanwezig in
de strandtent. Op de achter-
grond is muziek van de
Buddah Bar en Café Del Mar te
horen. Je kan er voor tien euro
Indiase Curry eten en ook Chai
(Indiase thee) drinken.

Maar het meest bijzondere
aan deze strandtent zijn toch
wel de vele extra activiteiten
die georganiseerd worden. Om
te beginnen is er elke zaterdag-
avond een Osho Kundalini
meditatie met muziek en
geluiden. Deze meditatie
wordt gebruikt om, aan het
einde van de dag, alle ervarin-
gen af te schudden, daarna te
dansen en tenslotte rust en
vrede in jezelf te vinden. Na de
meditatiesessie wordt dan ook

altijd spontaan een feestje
gebouwd. Zondagochtend half
elf wordt er elke week
Kundalini Yoga gegeven, waar-
in Mantra’s en Chakra’s cen-
traal staan. Kundalini Yoga is
geschikt voor mensen die com-
pensatie zoeken voor de alle-
daagse stress en met hun
geest tot diepere inzichten wil-
len komen. Verder worden er
ieder weekend workshops
gegeven, zijn er elke woensdag
vanaf 13.00 uur handelssessies
en tarotconsulten. Verder kan
je met je eigen instrument
meedoen met jamsessies en
worden er verschillende soor-
ten massages verzorgd. Laat je
lichaam ontspannen met
Maori-massages, Thaise mas-
sage en Ayurvedische massa-
ges inclusief etherische oliën.
“Al met al”, zegt Adri, “komen
de activiteiten eigenlijk op het-
zelfde neer. Bij Ganpati kan je
tot jezelf komen, hier vind je
rust.”

Toch is en blijft Ganpati een
strandtent; je kan ook gewoon
op het terras zitten en een
sateetje bestellen. Het is jam-
mer dat het wat lastiger te
bereiken is. Lopend, vanaf
strandtent Havanna tien
minuten, of met de fiets (er is
bovenaan een betaalde fiet-
senstalling). Maar deze ligging
in het zuidelijkste puntje
Zandvoort-Zuid zorgt er tege-
lijkertijd voor dat Ganpati de
bedoelde rust en ruimte uit-
straalt, waar zij voor staat.

Op het stuk naaktstrand in
Zandvoort-Zuid staat de
strandtent Ganpati. Adri
van den Bos, de eigenaar,
spreekt liever van ‘naturel-
strand’. “Je komt hier om
tot jezelf te komen, om te
relaxen, om je vrij te voe-
len. Of je nou je zwem-
broek aanhoudt of niet.
Naturel is iets anders dan
naakt.”
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Adri van den Bos, eigenaar van Ganpati
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Met de toewijzing van huurwoningen in Zuid-Kennemerland
is Woningwinkel Haarlem belast. Het toebedelen van aange-
paste woningen ligt in een schemergebied. Een overgangsge-
bied dat beheerst dreigt te gaan worden door de commercie.

In het zojuist verschenen 
jaarverslag 2005 meldt de
Zandvoortse woningbouw-
vereniging EMM dat er in de
Flemingstraat begonnen is met
het ‘opplussen’ van 38 wonin-
gen.“Deze zullen geschikt wor-
den gemaakt voor bewoning
van ouderen met een zorgbe-
hoefte” staat te lezen in het
verslag. Dit is helemaal in lijn
met de gemeentelijke plannen
voor dit gebied in Zandvoort
Noord. Aangepaste woningen
die vrijkomen worden door de
corporatie aan de Woning-
winkel gemeld. De Woning-
winkel zoekt een geschikte kan-
didaat uit, voor zover dat uit het
pakket van eisen en de om-
schrijving van de aanpassingen
mogelijk is.

In het verloop van toewijzing

voor aangepaste woningen
staat de huisarts en specialist
dus buitenspel.Toch is juist hij
bij uitstek de aangewezen per-
soon die het beste op de hoog-
te is met de situatie van de
betrokkenen.Voorts kan belan-
genverstrengelingen ontstaan
doordat een commerciële orga-
nisatie als Zorgcontact besluit
wie in de aangepaste wonin-
gen in de Flemingstraat mag
wonen.

Onder ‘aangepaste woning’
wordt verstaan een woning 
die met subsidie geschikt is
voor bewoning door iemand
met een handicap. Het is een
woning met ‘dure aanpassin-
gen’, zoals trapliften, onderrijd-
bare aanrechten of geheel 
rolstoelgeschikt gemaakt.
Ondermeer de deuren zijn dan

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Toewijzing aangepaste woningen vaag Overzichtelijk gerubriceerd staat het op internet. Als in een
openbare bibliotheek is informatie over het provinciebestuur
van Noord-Holland op haar uitgebreide en informatieve 
website terug te vinden. Vanaf vandaag kunnen de gegevens
zelfs op commando voorgelezen worden. Die primeur heeft
onze provincie.

Al eeuwen staat zoete geur voor mysterie en romantiek. Het
parfummuseum in het Noord-Hollandse Winkel laat bezoe-
kers een reis door de tijd maken. Een bezoek aan dit fraaie
en boeiende museum is onderdeel van het volgende uitstap-
je van de ouderenbond ANBO.

Sinds kort zijn de provinciale
gegevens ook hoorbaar. Op
commando leest een vriende-
lijke stem alles voor wat op
het computerscherm in cijfers
en letters zichtbaar wordt.
Dankzij deze ‘voorleesfunctie’
hoeft de gebruiker de tekst
niet zelf te lezen. Een uitkomst
voor bijvoorbeeld slechtzien-
den en voor senioren. Klikken
op de knop met het tekstbal-
lontje “lees voor” is voldoende.

Of het nu gaat om de bereik-
baarheid van de kust of het
vlot opzoeken van overheids-
informatie. Voor iedereen
moet het overal en altijd pro-
bleemloos te doen zijn.
Toegankelijkheid staat bij ons
provinciebestuur hoog in het
vaandel. Ook en vooral in de
wereld die steeds belangrijker
wordt: het wereldwijde inter-

Provincie leest voor uit
eigen werk

Op stap met Zandvoortse ANBO

verbreed, drempels verwijderd
en de toegang voor en achter
is berekend op rolstoelgebruik.

“Deze zeer specifieke groep
woningen wordt niet aan-
geboden via de Woningkrant,
maar rechtstreeks aan kandi-
daten” zegt de Woningwinkel
Haarlem op haar website.Voor
gegadigden moeten wonin-
gaanpassingen noodzakelijk
zijn. Zo een ‘indicatie-stelling’
wordt afgegeven door de
gemeentelijke afdeling die zich
bezig houdt met de Wet
Voorzieningen Gehandicapten.
Samen met de gemeente
wordt gekeken of de huidige
woning geschikt te maken 
is. Alleen in gecompliceerde
gevallen wordt, wat Zandvoort
betreft, advies gevraagd aan
het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) in Beverwijk.“Op dit
bureau zitten verpleegkun-
digen en maatschappelijk 
werkers die gemeenten advi-
seren” leert Loket Zandvoort.

net. Voor het overbrengen van
grote stromen informatie is de
digitale snelweg niet meer
weg te denken. De website
van het Noord-Hollandse
bestuur geeft in alle open-
baarheid een overzicht van
alles wat van belang is voor
haar burgers.

De provincie Noord-Holland
heeft een belangrijke stap
gezet in het verbeteren van de
toegankelijkheid van haar
informatiestromen. De drem-
pel voor het bezoeken van de
website voor mensen met een
leeshandicap wordt met deze
extra service verlaagd. Met
gepaste trots laat het provin-
ciebestuur weten dat Noord-
Holland deze service als eerste
provincie van Nederland aan-
biedt.
Zie www.noordholland.nl

Het bedwelmende effect van
parfum heeft zijn sporen over-
al ter wereld nagelaten. In het
oude Egypte gebruikten ze al
geparfumeerde pommades en
essences tijdens en na het
baden. Koningin Cleopatra is
het ooit gelukt om met behulp
van reukwater en haar char-
mes de dreigende overheerser
eenvoudigweg in te pakken. Zij
heeft de Grieken en de
Romeinen beïnvloed, die grote
liefhebbers van parfum waren.

Dat het huidige parfum uit
lang vervlogen tijden stamt
bewijzen verhalen uit het
Oude Testament. Ook Perzen
ontdekten het geheimzinnige
reukwater. Bij de Arabieren
werd parfumgebruik verheven
tot ware rituelen en festivitei-
ten. Het eerste parfum in de
moderne betekenis van het

Pas echt prettig voelen veel demente ouderen zich als ze
daadwerkelijk kunnen leven in het verleden. De Twentse
zorginstelling Carint heeft die gedachte in daden omgezet.
Het gaat in eerste instantie om een proefproject.

Een groep demente bejaar-
den worden door de Twentse
zorginstelling Carint onder-
gebracht in een woon-
complex dat geheel in de stijl
van de jaren vijftig ingericht
is. Veel demente ouderen
leven in het verleden en 
voelen zich op hun gemak in
de oude en vertrouwde
omgeving.

De muren van de nieuwe
huisvesting krijgen een
ouderwets bloemetjesbe-
hang. Er staat een potkachel
en zelfs aan een ouderwetse
koffiemolen is gedacht. Het
gaat om een proefproject in
de grote tuin van verpleeg-
huis St. Elisabeth in Delden.
De woonunit biedt plaats
aan zes tot acht bewoners.
De groep moet niet te groot

Demente ouderen naar
woning uit vijftiger jaren 

zijn, omdat men zoveel
mogelijk een huiselijke situ-
atie willen nabootsen. Het is
de bedoeling dat deze wonin-
gen uit de jaren vijftig dit
najaar klaar zijn.

Dementie is een niet duide-
lijk omschreven ziekte.
Demente mensen kunnen
alle (nieuwe) indrukken, en
prikkels niet goed verwerken.
Symptomen van dementie
ontstaan doordat hersencel-
len langzaam afsterven. De
hersencellen die deze func-
ties aansturen, zijn er immers
niet meer. En omdat mensen
met dementie zich het pret-
tigst voelen in een vertrouw-
de omgeving, wordt een
kleinschalig proefproject
gestart met wonen in de stijl
van hun jeugd.

De Zandvoortse afdeling van
de ouderenbond ANBO maakt
het mogelijk dat haar leden
een reis door de cultuur en de
geschiedenis van de parfum
kunnen maken. Donderdag 15
juni vertrekt een autobus naar
Hoorn, waarna de reis met de
beroemde stoomtram wordt
vervolgd naar Medemblik en
naar Winkel. Leden kunnen het
uitstapje boeken bij Wies de
Jong, telefoon 023-5715164.

woord werd gecreëerd in de
14de eeuw. Het was een men-
geling van geparfumeerde
oliën in een alcoholoplossing.

Het Nederlands Parfumflessen
Museum is gehuisvest in 
een historisch pand uit
1599 in het centrum van het
vriendelijke dorpje Winkel.
Voorheen heeft dit karakteris-
tieke gebouw dienst gedaan
als waag en als raadhuis. Na
een grondige verbouwing 
en restauratie is daar nu
ondermeer een schitterende
en zeer uitgebreide 
collectie van ruim 
7000 parfumflessen 
te bewonderen.
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Zonnig en uitstekend onderhouden tweeka-
merhoek appartement met fraai uitzicht over 
Zandvoort-Zuid. In rustige omgeving op loopaf-
stand van centrum en strand. Woonopp. ca. 40 m2. 
Ind.: entree; tochtportaal met meterkast; zonnige 
woonkamer met laminaat vloer en open keuken 
v.v. wasmachine-aansluiting, slk met vaste kast 
en groot zonnig balkon. Recreatiewoning met 
lage servicekosten en goede parkeergelegenheid 
(vrij parkeren).

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Op ca. 50 m van het strand en nabij het cen-
trum en openbaar vervoer gelegen uitstekend 
onderhouden eengezinswoning met voortuin en 
achtertuin met stenen schuur en achterom. Ind. 
beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzonwoonkamer 
met plavuizenvloer en trapkast; open keuken v.v. 
inbouwapp. 1e et.: overloop; 2 royale slk; badk. 
met wastafel, douche en wasmachine-aanslu-
ting. 2e et.: ruime zolderkamer met dakkapel.
*C.V.-gas (Bosch HR, 2005)

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Doctor J.G. Mezgerstraat 70 Haltestraat 47 De Schelp 69 

Charmante, karakteristieke en knusse woning 
met een besloten en zonnige voortuin (ca. 8 
x 4m) midden in het levendige centrum van 
Zandvoort. Winkels, station, strand en duinen in 
de directe omgeving. Parkeren middels vignet-
ten. Totale perceeloppervlakte 101 m2. Ind. beg.
gr.: entree; gang; toilet/douche, woonkamer (ca. 
5,2 x 3,26m), open keuken (ca. 2,5 x 2,4m). 1e et.: 
overloop; 3 slaapkamers (resp. 3,5 x 3,3m; 3,3 x 
3,95m en 2 x 1,5m).

Vraagprijs € 198.000,- k.k.
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

TE HUUR:
100 m2 KANTOORRUIMTE 

BIJ NS-STATION VAN ZANDVOORT. 
MODERNE UITSTRALING.

Bel voor meer informatie:
023-5329955

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Bijzonder royaal Herenhuis in 
de 30- er jaren stijl
• Woonkamer met ruime woonkeuken 

en werkeiland
• Openslaande deuren naar fraaie tuin 

met terras.
• 3 slaapkamers met mogelijkheid tot 5!
• Woonoppervlak: 190 m2

Perceeloppervlak: 230 m2
• Bouwjaar: 2004 - 2005
• Een prachtige woning om zo te betrekken!

Leuke eengezins woning met
voor- en achtertuin!

• Woonkamer met openslaande deuren 
naar achtertuin

• Originele keuken en ruime bijkeuken
• In kindvriendelijke woonwijk gelegen
• Woonopp. 80 m2 Perceelopp. 89 m2

• Bouwjaar ca. 1920

De Genestetstraat 17 
te Zandvoort

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Prof. Zeemanstraat 51
te Zandvoort

Open huis Zaterdag 10 juni
van 11.00 tot 13.00 uur 

Vraagprijs: € 519.000,= k.k.

OPEN HUIS

SCHERPEPRIJS!

De makelaars van Oranje!

hansonmakelaars +
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Voetbal

Op de baan van Open Golf Zandvoort werkten vrienden en
bekenden van Huub Emmen en Marc van der Mije vrijdag het
jaarlijkse Bluys Memorial Golftoernooi (BMG) af. Barend
Oosterom won afgetekend bij de mannen, voor Peter Auberlen
en Jan van der Eijken. Bij de vrouwen was Caroline van der
Moolen de sterkste.

Weinig spelersverloop bij SV Zandvoort

Futsal

Nu zijn het amateurs die
meest via een gesponsord
team hun beste beentje voor
zetten. Het niveau is dan ook
zeer divers. Jonge, snelle spe-
lers tegenover wat ouder, is
geen ongebruikelijk fenomeen,
vooral in de eerste ronde.
Daarna wordt normaal gespro-
ken het koren van het kaf
gescheiden.

Dit jaar echter heeft de kampi-

oen van vorig jaar, Schoffies, zijn
neus gestoten. Omdat zij in de
eerste ronde op de derde plaats
eindigden, mochten zij niet in
de hoogste afdeling deelne-
men en moesten genoegen
nemen met de wat minder
goden. Wel werd duidelijk die
eerste ronde een foutje was,
want ze wonnen daarna met
het grootst mogelijk gemakke-
lijk en met zeer ruime cijfers
van hun poulegenoten.

Finaledag Futsaltoernooi in aantocht

Golf

De balans kan nu pas worden
opgemaakt omdat de uiterste
datum dat er overschrijving
kan worden aangevraagd, 31
mei, is verstreken. Na deze
datum is het zo goed als
onmogelijk om ergens anders
te gaan voetballen. Natuurlijk
kan de KNVB niet om verhui-
zingen en een andere werk-
kring heen, maar zomaar
ergens anders kan absoluut
niet.

Dat er bij de selectie van Pieter
Keur een aantal spelers bij-
komt en er niemand weggaat,
is natuurlijk het effect van het

Het jaarlijkse futsaltoernooi van SV Zandvoort is in de beslissen-
de fase. Volgende week zaterdag zullen de kampioenen bekend
zijn na het spelen van vier finales in vier verschillende klassen.
Dan komt er weer een einde aan het 37e futsaltoernooi dat ooit
als een van de eerste in Nederland is gestart.Toentertijd namen
er zelfs betaalde voetballers deel, maar die tijd is geweest.

cue en werden de prijzen uit-
gereikt. De organisatie was dit
jaar in handen van Tom
Brouwer, Marja Keur en Rob
van Zoelen. Keur won samen
met Oosterom de teamprijs.
Uitslagen mannen:
1. Barend Oosterom 

42 stablefordpunten,
2. Peter Auberlen 36,
3. Jan van der Eijken 32.
Vrouwen:
1. Caroline van der Moolen 28,
2. Marja Keur 27,
3. Pie Oosterom 26.

Barend Oosterom en Caroline v.d. Moolen winnen

Bluijs Memorial

Het BMG wordt ieder jaar op 2
juni gespeeld ter nagedachte-
nis aan Huub en Marc, de vroe-
gere eigenaar van café Bluijs.
Zij overleden in respectievelijk
2000 en 2001 en waren jaren-
lang lid van golfclub Bluys. Tot
de deelnemers behoorden
Mathieu Emmen, de broer van
Huub en Brian van der Mije, de
zoon van Marc.

Bij strandpaviljoen Club
Nautique sloten de deelne-
mers de dag af met een barbe-

Het Zandvoorts Open, één van de golftoernooien waar golfend
Zandvoort op wacht, staat weer voor de deur. Het toernooi zal
op 10 juli aanstaande op de baan van de Kennemer Golf &
Countryclub worden gespeeld.

‘Zandvoorts Open’
staat weer voor de deur

De wedstrijdvorm is 18 holes
Stableford met een shotgun
om 11.00 uur. Op vertoon van
een geldig handicapbewijs
(2006) van de NGF, kan men
van 12 tot 16 juni een inschrij-
vingsformulier afhalen. Dat
moet ingevuld bij de caddie-
master van de Kennemer Golf
& CC worden ingeleverd.

aantal die terugkomen of eer-
der op de zaterdag hebben
gespeeld. Ismael El bakkali
komt terug van Kon. HFC, Jordy
Paap komt over van de zater-
dagafdeling en Timo Greeven
had de laatste twee jaar geen
vereniging. Een ander speler
die terug komt is Daan
Riemeijer. Hij speelde een aan-
tal jaren geleden op de zondag
onder trainer John v.d. Zeijs
maar ging aan het einde van
dat seizoen terug naar
Nederhorst den Berg. Nieuw in
Zandvoort is Dave Ruizenaar
die van vbc Bloemendaal over
komt. Buytenhek heeft met
deze spelers de broodnodige
ervaring binnen gehaald. Hij
zal aalleen zijn centrale verde-
diger Misha Hormeño moeten
missen die aangetrokken is
door hoofdklasser ADO ‘20.

in de tweede klasse blijven van
de zaterdagvoetballers. De
meeste spelers die komen,
komen terug op het oude 
nest. Raymon Hölzken en 
Ferry Boom komen van het
Heemsteedse HBC terug en
Ivar Steen speelde de laatste
jaren bij Stormvogels/Telstar.
Nieuw in Zandvoort zijn:
Michael van den Berg
(Jonathan, Zeist) en Daniël
Charmes (Kennemerland).

Ook zondagtrainer Berry
Buytenhek kan vijf ‘nieuwe’
spelers verwelkomen in zijn
selectie. Ook hierbij zijn er een

De beide selecties van SV Zandvoort zullen komend seizoen een
aantal wijzigingen ondergaan. Bij de zaterdag zullen een vijf-
tal spelers erbij komen en gaat er niemand weg. De zondag
krijgt er ook een vijftal nieuwe spelers bij en slechts één speler
zal zijn voetbalkunsten elders gaan vertonen.

Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:
(in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week
Greeven, Makelaardij o.g.
Hanson Bedrijfsmakelaardij
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kroon Mode
La Fontanella
Manege Sandevoerde
Monuta

Wie er wel aanspraak kunnen
maken op de titel in de hoog-
ste klasse is de verliezend 
finalist van vorig jaar, TFA 
(spelers van HFC). Zij zullen 
het hoogst waarschijnlijk op
moeten nemen tegen Ajéwé,
(spelers van RCH). In de ande-
re klassen is het nog niet
duidelijk wie er in de finales
zullen staan. Deze week 
worden er nog poulewedstrij-
den en kruisfinales gespeeld.
Daarna zal er meer bekend 
zijn en kan de futsalcommis-
sie van SV Zandvoort zich
opmaken voor de finaledag.
Plaats van handeling: Korver
Sporthal, aanvang zaterdag 
17 juni, 19.00 uur.

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna

Voor de dames geldt een max.
exact handicap van 30.7 en
voor de heren een max. exact
handicap van 31.8. indien er
meer dan 88 inschrijvingen
zijn, zal er worden geloot. De
ingelote deelnemers krijgen in
de week van 20 juni een beves-
tiging van deelname en nade-
re informatie over de wedstrijd.
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P. van Kleeff
Sandd
Stichting ZorgContact
Trade Ard
Van Meeuwen Bedden
Van Schaik, makelaar
Vitalis Nederland B.V.
Willemse Elektrotechniek

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Gemeente Zandvoort

Zandvoort Optiek
Strandpagina:
-3 Ganpati
9 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 23 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 30 mei
en de verdere in week 22 door het college genomen
besluiten zijn 6 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Planning en Control
De Commissie Planning en Control vergadert op 14 juni
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het Raad-
huisplein. Op de agenda staat:

Opening
Vaststelling agenda
Besluitenlijst 17 mei 2006
Vaste agendapunten:
- Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappelijke

regelingen
- Jaarverslag 2005 en Begroting 2007 Afvalverwerking

Zuid-Kennemerland
- Jaarverslag Paswerk
- Hulpverleningsdienst Kennemerland

Modernisering Wet sociale werkvoorziening (WSW)
van de gemeente Haarlem 
Jaarrekening 2005
Berap
Voorjaarsnota
Rondvraag
Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 15 juni 2006
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:

Opening
Vaststellen agenda
Besluitenlijst 16 mei 2006
Vast agendapunt
Raadsvoorstel Middenboulevard.
Versnelling nieuwbouw brede school LDC
Reconstructie Zandvoortselaan
Verordening klachtenbehandeling 2006
Initiatiefvoorstel Armoede monitor
Plan van scholen 2007/2008 - 2009/2010
Rondvraag
Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Laat ons uw mening weten - meld u aan voor het
Digipanel
U bent een oplettende inwoner van Zandvoort en hebt
een mening over het reilen en zeilen van uw gemeen-
te? Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit om
u aan te melden voor het Digipanel.

Het Digipanel is voor de gemeente een nieuw instru-
ment om inzicht te krijgen in hoe inwoners over
bepaalde onderwerpen denken. Aan de leden van het
panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd
hun mening te geven over een uiteenlopend aantal
onderwerpen via een korte enquête op internet.

De gemeente Zandvoort is daarom op zoek naar
Zandvoorters die zich aan willen melden voor het
panel. Om deel te kunnen nemen gelden slechts enke-
le voorwaarden:

- u bent inwoner van de gemeente Zandvoort
- u bent 18 jaar of ouder 
- u beschikt over een e-mailadres en een internetver-

binding

Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen
met een proef voor de duur van één jaar. Het nieuwe
bestuur heeft hiermee een instrument in handen 
waarmee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Naar
verwachting kan de eerste enquête dit najaar gehou-
den worden.

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl (onderdeel
Algemeen of via de knop op de homepage)

Kadernota WMO ligt ter inzage
In de vergadering van 30 mei 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Kadernota wet maatschap-
pelijke ondersteuning vastgesteld. Deze nota  treedt
in werking op 8 juni 2006 en ligt gedurende 4 weken
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat
op de website. De Kadernota Wet maatschappelijke
ondersteuning betreft de kaders waarbinnen de
gemeente het toekomstige beleid voor de Wet maat-
schappelijke ondersteuning gaat uitvoeren. De beoog-
de invoeringsdatum voor deze nieuwe wet is 1 janua-
ri 2007. De Tweede Kamer heeft de wet vastgesteld.
Pas als de Eerste Kamer akkoord gaat, is de wet een
feit. Lees ook de aparte toelichtingsadvertentie in deze
krant.

Verschillende financiële stukken liggen ter inzage
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-
wet liggen het jaarverslag 2005 (inclusief de jaarreke-
ning), de begrotingsrapportage 2006-1, alsmede de
voorjaarsnota vanaf heden tot en met 27 juni 2006 ter
inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Inspraak voorafgaand aan vrijstellingsprocedure
artikel 19 lid 1 WRO
Door een uitspraak van de Raad van State dient
opnieuw te worden beslist op de bouwaanvraag tot
het oprichten van een reddingsbrigadepost op het
perceel Boulevard Barnaart 50. Aangezien de bouw-
aanvraag volgens de overwegingen in strijd is met
het vigerende bestemmingsplan dient hiervoor een
vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening te worden gevoerd.
Voordat deze procedure kan worden gestart, moet er
een inspraakmogelijkheid worden geboden over de
ruimtelijke onderbouwing. Met ingang van 9 juni 2006
liggen het ontwerpbesluit, een ruimtelijke onderbou-
wing met bouwaanvraag en tekeningen voor ieder-
een ter inzage bij de centrale balie op het raadhuis
gedurende 4 weken. Gedurende de termijn van de 
tervisielegging kan iedereen zijn zienswijzen schrifte-
lijk kenbaar maken ten aanzien van de aanvraag,

de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.
De schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college
van burgemeester en wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Vergunningen
Monumentenvergunning geweigerd
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben
in de vergadering van 30 mei 2006 besloten geen
monumentenvergunning te verlenen voor de tuin-
muur bij landgoed Groot Bentveld. De op de vergun-
ningaanvraag betrekking hebbende stukken liggen
gedurende zes weken bij de Centrale Balie ter inzage
(ingang Swaluëstraat). Gedurende deze termijn kan
door belanghebbenden die zienswijzen naar voren
hebben gebracht, alsmede belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen naar voren hebben gebracht, beroep inge-
steld worden bij de rechtbank Haarlem, Postbus
956,2003 RZ Haarlem. Voor het indienen van een
beroepschrift wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Kerkstraat 12a, veranderen winkelpui, ingekomen 29

mei 2006, 2006-096Rv.
- Burg.Engelbertsstraat 80, overkappen binnenplaats,

ingekomen 29 mei 2006, 2006-097Rv.
- Amsterdamse Waterleidingduinen, diverse werk-

zaamheden t.b.v. vernatting van Amsterdamse
Waterleidingduinen, ingekomen 30 mei 2006, 2006-
099A.

- Schelpenplein 11, wijzigen voorgevel, ingekomen 
01 juni 2006, 2006-100Lv.

- Van Leeuwenhoekstraat 19, plaatsen serre, ingeko-
men 01 juni 2006, 2006-101Lv.

- Oranjestraat 12, overkappen garage en uitbreiding
bergingen, ingekomen 01 juni 2006, 2006-102Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Wilhelminaweg 5, 2 esdoorns, aanvraag ingekomen

17 mei 2006, één boom geeft overlast en één boom
is in slechte conditie, wel herplantplicht.

- Teunisbloemlaan 18, 2 dennenbomen, aanvraag inge-
komen 18 mei 2006, in verband met verbouwing
van de woning moeten de bomen wijken, wel 
herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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'De inwoners van Zandvoort
mogen vertrouwen hebben in de
manier waarop hun gemeente de
komst van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning voorbereidt',
zegt verantwoordelijk wethouder
Gert Toonen (PvdA). Hij maakte
mee dat op 30 mei jl. de gemeen-
teraad de kadernota Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)
aannam. Een belangrijk werk
want in deze kadernota beschrijft
de gemeente hoe zij de Wmo 
wil gaan invoeren en wat zij daar-
bij belangrijk vindt. Heel wat
Zandvoortse instellingen hebben
meegewerkt aan de totstandko-
ming ervan. 'Nu is het belangrijk
om alle inwoners van Zandvoort
even op de hoogte te stellen van
wat deze kadernota inhoudt én
wat de volgende stappen zijn in
het invoeringstraject.'

Het kabinet is van plan op 1 januari 2007 de Wet maat-
schappelijke ondersteuning in te voeren. Deze nieuwe
wet geeft de gemeente taken die nu vallen onder de
Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en
delen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten
(Awbz). Het doel van de Wet maatschappelijke onder-
steuning is dat mensen zo veel mogelijk voor zichzelf
en elkaar zorgen. De regering wil dit bevorderen door
gemeenten meer verantwoordelijkheden te geven.

De kadernota - voor al de abstracte beleidskaders 
De besluitvorming van het rijk over de Wmo is nog niet
afgerond. Toch moet de gemeente zich nu wel voor-
bereiden om op tijd klaar te zijn. Een onderdeel van
deze voorbereiding is de Kadernota Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. In deze kadernota beschrijft de

gemeente hoe zij de Wmo wil
gaan invoeren en wat zij daarbij
belangrijk vindt. Het is abstract
beleid dat in de komende maan-
den gebruikt zal worden voor het
nemen van besluiten over de
Wmo. Dat is de grote lijn in de
aanpak: van globaal naar speci-
fieke regelingen, van abstract
naar concrete maatregelen.

Belangrijkste beleidsuitgangs-
punten 
Wat zijn nou de belangrijke pun-
ten uit de nota? We zetten ze
hier voor u op een rij:

-de gemeente gaat er van uit dat
de burger in eerste instantie
zelf verantwoordelijk is voor zijn
eigen leven. Met het Wmo-
beleid wil de gemeente haar
burgers daarom stimuleren en
in staat stellen zelf hun proble-

men op te lossen. Dit betekent ook dat de gemeente
aandacht wil besteden aan het voorkomen van proble-
men.

- wanneer burgers niet in staat zijn zelf hun 
problemen op te lossen moeten er goede 
voorzieningen zijn waar zij op kunnen rekenen.

- de invoering moet zorgvuldig gebeuren en
met een minimum aan veranderingen voor
de huidige gebruikers van voorzieningen.

- Loket Zandvoort wordt dé toegangsdeur
voor de Wmo-voorzieningen. Hier kunnen
burgers terecht met vragen en kunnen zij
voorzieningen aanvragen.

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 bekendma-
king 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 werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Kadernota zet de toon voor invoering Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wachten op goedkeuring Eerste Kamer 

Wethouder Gert Toonen: 'heldere kaders ver-
gemakkelijken invoering WMO, maar in het
najaar kan de gemeente u concreet
vertellen wat de veranderingen zullen zijn.'

U vindt de kadernota op de website van de gemeente:
www.zandvoort.nl>bestuur>beleid>nota's>enrapporten>
kadernota 

Wet maatschappelijke ondersteuning.

U kunt ook een kopie opvragen 
bij de gemeente.
U betaalt dan wel de kopieerkosten.

- Participatie over de Wmo is belangrijk. Er wordt
een Wmo-raad opgericht zodat de gemeente met
vertegenwoordigers van gebruikers van de Wmo kan
overleggen over het Wmo-beleid.

- de Wmo wordt budgetneutraal ingevoerd. Dit
betekent dat het extra geld dat de gemeente krijgt
voor de Wmo zal worden gebruikt voor de nieuwe
Wmo-taken.

Voorbehoud
De Tweede Kamer heeft de nieuwe wet vastgesteld.
De wet is echter nog niet goedgekeurd door de Eerste
Kamer. Pas als dat is gebeurd is de Wmo een feit.

Wanneer meer informatie over huishoudelijke hulp 
Voor burgers van Zandvoort zal de grootste verande-
ring zijn dat de huishoudelijke hulp niet meer onder
de Awbz valt, maar onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente. De gemeente is nu bezig om deze nieuwe
taak voor te bereiden. Wat er precies gaat veranderen
is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat mensen die
nu recht hebben op huishoudelijke verzorging vanuit de
Awbz dat recht met ingang van de Wmo in het eerste
jaar niet zullen verliezen. Wethouder Toonen: 'In het
najaar van 2006 zullen wij burgers concreet kunnen
vertellen wat de veranderingen zullen zijn.'
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

•  Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3e etage 
gelegen met berging in de onderbouw

•  Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.
apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

•  Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
•  Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen goed onderhouden
3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

•  Het complex beschikt over een lift, inpandige
parkeerplaats en een berging

•  L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers, 
badkamer v.v. ligbad en douchecabine

•  Woonoppervlakte ca. 102 m2

 TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

•  Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt
4-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen

•  Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee
•  Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein
•  L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een moderne badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 239.000,-

 BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/17 ZANDVOORT

•  Uitstekend onderhouden 2-kamerappartement
op de 6e verdieping gelegen met zonnig balkon

•  Dit complex beschikt over een lift en afgesloten
parkeerterrein voor de bewoners

•  Lichte woonkamer, moderne keuken, ruime slaapkamer 
en een fraaie badkamer

•  Woonoppervlakte ca. 50 m2

Vraagprijs: € 315.000,-

 TROMPSTRAAT 17/7  ZANDVOORT

•  Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4) met fantastisch 
uitzicht over boulevard, strand en zee

•  Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen 
•  Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers), 

moderne keuken en moderne badkamer
•  Eigen parkeerterrein en inpandige berging
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

Vraagprijs: € 159.000,-

 WITTEVELD 12 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden, royaal 3-kamerappartement op de 
3e verdieping gelegen met zonnig balkon (Z)

•  Moderne keuken, 2 ruime slaapkamers en
moderne badkamer v.v. ligbad en douche 

•  Het complex beschikt over een lift
•  Gunstige ligging t.o.v. centrum, strand en treinen
•  Woonoppervlakte 90 m2

Vraagprijs: € 247.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR
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De Mannetjes

‘Is het hier in de politiek zo
erg dat je dan helemaal naar

Limburg moet verhuizen?’

De Leeuw vertrekt
uit raad

1

Zandvoort Optiek

Het Digipanel Zandvoort groeit en groeit…
meld u ook aan.
Nog nooit kreeg u zo’n kans om aan te geven
wat u belangrijk vindt! 
Lees de extra advertentie maar… 

• 4 Roomboter croissants 
€ 2,50

• Poestabrood € 0,95

• Vaderdag vruchtenschelp
18 cm € 6,95

Geldig t/m zondag 18 juni

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 
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Actueel
P3 De School

Actueel
P9 Opening Zorgstraat

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Rubriek
P15 Heden en Verleden: Hittegolf

Sport
P23 Autorace

WWW.TRADE-ARD.NL

WK AANBIEDING
Tropische temperaturen zorgen 

voor geweldig weekend

Laatste nieuws:
Ingrid de Leeuw verlaat

gemeenteraad

Renault 19 Cabrio 1.7 RXE Automaat
b.j. 1992, 110400km, €4450 

nu €3950

Het eerste mooie weekend
werd dan ook gebruikt om de
kleur wat op te halen. Toch
moest men oppassen, want de
zon scheen fel en dat gaf een
cijfer van 6.8 op een schaal van
maximaal 10 voor de zonne-

sterkte. Ook waren er door het
mooie weer veel pollen in de
lucht en die gaven de mensen
met hooikoorts weer veel 
problemen.

De aan- en afvoer van de 
toeristen verliep over het
algemeen vlot. De NS had
extra treinen ingezet en de
aftocht ging zeer geleidelijk.

Ook in het centrum was het
druk. Vooral de cafés die een
Tv-scherm hadden opgezet
waren populair. Toch waren 
er ook mensen die de rust

De onlangs in de raad gekozen lijsttrek-
ker van de Socialistische Partij, Ingrid de
Leeuw (36), gaat vrijdag naar Limburg
verhuizen. Wegens familieomstandig-
heden heeft zij zo plotseling moeten
besluiten om haar politieke carrière in
Zandvoort niet voort te zetten. Willem
Paap, nummer twee op de groslijst van
de recentelijk gehouden gemeente-
raadsverkiezingen, zal haar binnenkort
opvolgen als raadslid.

probeerden te zoeken en die
neerstreken op de terrasjes
waar geen voetbal gevolgd kon
worden. Ook was er nog een
aantal mensen dat naar het
concert van het Haarlems
Klein Koor in de Protestantse
kerk ging en in een redelijk
koele ruimte naar een bijzon-
der concert konden luisteren
(een recensie van dit concert
vindt u elders in deze krant).

Al met al een goed begin van
de meteorologische zomer, een
begin dat de barre twee weken
daarvoor snel deed vergeten.

Zomerse drukte op het strand

Oranje WK 
bbq pakket

BARBECUE BINNEN 
30 MINUTEN!!!

All inclusive
Voor een geslaagde 
4 persoon barbecueparty

4 stokken kipsate
4 shaslicks
4 runder hamburgers
4 barbecueworstjes
2x saus
2x salade
stokbrood en kruidenboter
flesje wijn 

wegwerpbarbecue incl.
brandmateriaal en lucifers

meeneempakket
voor € 39,95 

www.slagerijhorneman.nl
Tel.: 023-5719067

Examen 
barbecue pakket:

42 stokjes saté ( = 1 doos)
36 shaslicks (=1 doos )
36 gemarineerde barbecue-

worstjes
36 runderhamburgers

36 personen voor € 133,-
dit is € 3,69 per persoon!!!!

www.slagerijhorneman.nl
Tel.: 023-5719067

Gewijzigde 
openingstijden

t/m eind augustus:
Maandag t/m zaterdag
9.00- tot 21.00 uur,
Zondag 
10.00- tot 18.00 uur

De tropische temperaturen die afgelopen
weekend werden bereikt, hebben veel
dagjesmensen naar het Zandvoortse
strand gelokt. Ondanks dat het Neder-
landse elftal zondagmiddag al om 15.00
uur moest spelen, was het strand één
grote mensenmassa. Slechts mondjes-
maat zaten, voornamelijk heren, in 
de diverse paviljoens naar de wedstrijd 
te kijken.
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Burgerlijke stand

Kerkdiensten
ZONDAG 18 JUNI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dhr. J.W. Prins uit Heemstede
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M.A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur 40-jarig Priesterjubileum pator D. Duijves
Pastores D. Duijves, C. van Polvliet en T. Knijff
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
Geen dienst. Zie RK Parochie St. Agatha 

2

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Hoog
water

juni Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
19.15
20.09
21.06
22.10
23.10

-
-
-

Familieberichten

14.58
15.39
16.19
1 7. 1 8
18.54
20.19
21.04
21.59

06.43
07.30
08.30
09.28
10.39
11 . 49
12.49
1 3 . 5 3

02.29
03.14
03.59
04.50
05.49
07.10
08.20
09.09

15
16
17
18
19
20
21
22

-
-
-
-
-
-

00.08
01.13

Strooi uit mijn as
voor alle winden

dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden

naar alles wat het eens beminde
naar wolk en zee

en zich daarmee verbinden

Na een kortstondige ziekte is, rustig en omringd door
dierbaren, overleden onze lieve en zorgzame man,

vader, schoonvader, opa en broer

Dirk Luijendijk

13 april 1918 Zandvoort 7 juni 2006

Hij heeft voor ons allemaal heel veel betekend en we
zullen hem enorm missen.

Jo Luijendijk-Hesselink
Tineke (in herinnering) en Hans
Joke en Ton
Laura en Dennis
Martijn
Andries (in herinnering)
Cor van der Klugt-Luijendijk

Correspondentieadres:
Herman Heijermansweg 81
2042 XR Zandvoort

De crematie heeft maandag 12 juni plaatsgevonden.

Ons kind heeft een 
nieuw leven

dankzij een 53 jarige vrouw 
die haar nier na haar dood

heeft gegeven

Afzender: 
ouders van een 12 jarig kind

Wij zijn weer heel blij
want we hebben 

een kleindochter d’r bij!

Nikki, zusje van Mel
Aschwin en Deb, heel veel geluk 

met de kleine!

3 JUNI  2006 - 9 JUNI 2006
Geboren:
Luna, dochter van: Koreri, Werede en: Weldenkiel
Gobru, Eden.
Jasmijn Tessa Louise, dochter van: Dersigni, Guy
Louis en: Pol, Marieke.
Maxime André Robert, zoon van: van Ommeren,
Eelco Robert en: Willemse, Joyce.
Bodi James, zoon van: Kristelijn, Jasper en: Peters,
Lilian Laura.
María Helena, dochter van: Paap, Volkert Willem en:
Sorrequieta, Maria Julia.
Frenky Cornelius, zoon van: Hart, James Frank en:
Wisse, Nicole Catherine Jacqueline.
Sverre Janne Gerard, zoon van: Damhoff, Gerard en:
Alblas, Yvonne.
Nikki, dochter van: van Nassauw, Aschwin en: Mell,
Debby.
Ondertrouwd:
Ovaa, Yvonne en: van Pelt, IJda Johanna.
ten Caat, Derk Marinus Roelof Willem en: Lammers,
Sylvia Geertruida Joanna.
Gehuwd:
van Leeuwen, Arnoldus en: van Dijk, Margaretha
Maria.
de Jong, Tony Pieter en: Clardij, Constance Aline.
Sikkens, Remco Olof en: Koster, Christina Maria.
Regelink, Mikel Dennis en: Proost, Joyce.
Overleden:
Lemmens geb. Steeghs, Lamberdina Hendrika
Huberta, oud 93 jaar.
Verputten geb. Koonings, Jacoba Albertha, oud 93 jaar.
Langeveld, Esther Maria, oud 40 jaar.
Keur, Pieter, oud 72 jaar.
Clements, Pieternella Maria, oud 80 jaar.
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Vaderdag in Zandvoort

Vaderdag. Zondag 18 juni is
het weer zover.Voor veel men-
sen hoeft het niet. Vaderdag?
Commercieel gedoe”, zeggen
ze minachtend. Maar ik vind
het wél een leuk idee. Niet die
overdreven uitgave van geld
aan dure cadeau’s. Wat extra
aandacht. Voor één van de
allerliefste personen in je
omgeving. Soms gebeurt
het onvermijdelijke. Op een
gegeven moment heb je 
geen vader meer. “Die is een
sterretje geworden”, zoals een
peuter zo lief verwoordde.
Mijn vader is ook een sterretje.
Maar toch denk ik nog vaak
aan hem. Want Vaderdag 
is voor mij klimmen op de
kerktoren. Om de vlag uit te 
steken bij een feestdag, span-
ning ten top. Als we samen de
ladder opklommen, naar het
raampje onder de torenspits.
Paps werkte bij de gemeente
Zandvoort en het was zijn
taak om op hoogtijdagen ‘te
vlaggen’, zoals hij dat simpel
noemde. Op het raadhuis, op
de scholen, overal werden de
vlaggen uitgestoken.

Vaderdag is voor mij: naast
pappa in het gras, als hij zijn
hengel uitgooide bij De
Vijverhut. Daar zat hij vaak. Ik
mocht mee als ik tenminste
stil zat en mijn kwebbel hield.
Dat lukte vijf minuten. Mijn
mond houden heb ik nooit
gekund.

Vaderdag is bij dezelfde vijver.
Als hij mijn schaatsen vast-
bond. Zelf schaatste hij niet.
Geduldig strikte hij keer 
op keer mijn veters vast.
Vaderdag was ook achterop de
fiets. Als we op vakantie gin-
gen naar Putten. Jawel, mét de
fiets. Vaderdag was ook die
enkele keer als hij mee naar
strand ging. Hij had een hekel
aan zand. Vooral tussen zijn
tenen of tussen zijn brood.
Vaderdag was ook mijn paps
die last van zijn hart kreeg.
Pilletjes moest slikken. Adem-
nood kreeg. Waanbeelden
ging zien. De laatste dag in het
ziekenhuis. Toen wij hals over
kop terug van vakantie nog
nét op tijd waren om: “Dag
pappie” te zeggen… Alsjeblieft,
vier vaderdag. Niet met grote
cadeau’s. Een enkele attentie
is genoeg. Dag Vader. Dág.

Lienke Brugman

Nieuwe onderwijsvorm in Zandvoort? 

Indien een dergelijke school in
Zandvoort gerealiseerd wordt
gaat de wereld van leerlingen,
gezinnen, schoolorganisatie
en leerkrachten er heel anders
uitzien! Wanneer deze onder-
wijsvorm in Zandvoort be-
schikbaar komt is overigens
nog niet duidelijk.

Onderwijs op maat
De leerling krijgt op deze
manier onderwijs op maat.
De School verlaat het leerstof-
jaarklassen-systeem. Is de
thuissituatie bijvoorbeeld 
(tijdelijk) niet geschikt om
huiswerk te maken, dan kan
dat op school gebeuren.Vindt
de leerkracht dat de leerling
te weinig vorderingen maakt
bij rekenen? Dan doet hij/
zij een voorstel waardoor de
leerling wel vorderingen 
zal maken, er wordt geza-
menlijk een nieuw leer-

programma samengesteld.
De School staat voor inte-
gratie van leven, leren en 
werken. Er hoeft geen onder-
scheid meer te zijn tussen
voor-, tussen- en naschoolse
tijd en vakanties. Bovendien
wenst het ene kind meer 
leertijd dan het andere. In
Nederland moet ieder kind 
in de basisschoolleeftijd mini-
maal ongeveer 1000 uur
onderwijs per jaar volgen.
De Sociocratische School 
hanteert dit zelfde wettelijke
minimum. Maar een maxi-
mum is er niet. De overgang
van basis- naar voortgezet
onderwijs is voor veel leer-
lingen een enorme stap,
waarbij veel mis kan gaan.
De School wil op termijn 
leerlingen ook voortgezet
onderwijs bieden totdat zij
naar een beroepsopleiding
gaan.

Optimaal
Door SKM bereiden kinderen
zich optimaal voor op hun
latere zelfstandige functione-
ren als burger. Niet door
erover te praten maar door
het te doen: verantwoordelijk-
heid leren nemen voor samen
leven, leren en werken.
‘Persoonlijk leerprogramma’
is daarmee geen synoniem
voor ‘individueel leren’! Voor
gezinnen betekenen de ruime
openingstijden een verlossing
van het probleem van organi-
seren van allerlei opvang.
Bovendien kunnen kinderen
vrij nemen op tijden die het
gezin goed uitkomen.
Bijvoorbeeld: Wil het gezin in
november op vakantie? Dat
kan! De Sociocratische School
kent geen voorgeschreven
vakanties en méér naar school
gaan dan de minimale onder-
wijstijd is mogelijk.

Een school waar iedere leerling volgens een eigen leerpro-
gramma onderwijs volgt. Het leerprogramma wordt gemaakt
door leerkrachten, ouders en leerlingen samen. Een school 
die 50 weken per jaar van 8.00 tot 18.00 uur open is en een
onderwijsinstelling waar leerlingen kunnen blijven totdat
ze naar een beroepsopleiding gaan. Het zijn de uitgangspun-
ten van het sociocratisch onderwijs. Een onderwijsvorm 
volgens de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM) 
waarvoor onlangs bij de gemeente Zandvoort een aanvraag is
ingediend.

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

Colofon
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Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige.
Doe een cursus bij het ROC Nova College. Ook Engels,

rekenen en computerlessen. Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

Sociocratie
Evenals autocratie en demo-
cratie bepaalt sociocratie
waar, door wie en hoe beleids-
bepalende beslissingen wor-
den genomen. Voor alle dui-
delijkheid: het gaat om het
bepalen van beleid, niet om de
uitvoering daarvan. De naam
‘De School’ is gebaseerd op de
oorspronkelijke betekenis van
het Griekse woord Scholè.
Scholè staat voor ‘vrije ruim-
te’. Een school is oorspronke-
lijk een vrije ruimte, een vrij-
plaats om na te denken.
Samen met anderen, over hoe
de wereld in elkaar zit, wat ons
en anderen te doen staat, wat
‘het goede leven’ inhoudt.

De Sociocratische School wil
een aanvulling zijn op het
reguliere onderwijs, zodat er
meer keuze ontstaat voor
ouders (en leerlingen). Over
het schoolinitiatief kunt u
over enige tijd meer informa-
tie vinden op de website van
De School: www.deschool.nl.
Vanaf nu kunt u met uw vra-
gen en opmerkingen terecht
bij info@deschool.nl. Infor-
matie over SKM kunt u vinden
op de website van het Socio-
cratisch Centrum Nederland:
www.sociocratie.nl.
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die de schadebehandeling, het afsluiten 
en wijzigen van verzekeringen en het 
ondersteunen van de administratie tot 
zijn of haar taken heeft. 

Voor deze starterfunctie zoeken wij 
een jeugdige collega met de volgende 
eigenschappen: leergierig, niet bang
voor verantwoordelijkheid, teamplayer
en in het bezit van een mbo-diploma.  
Heb je interesse, laat dan snel iets van 
je horen. 

Bel 023-5714534 en vraag naar 
de heer C. Dorsman

Dorsman 
Assurantiën
Zandvoort - Passage 11

Ter versterking van ons kleine
enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV
kunt u richten aan:
ETOS v.d. Top
T.a.v.: M. Groenhuijzen
Marktlaan 148
2132 DM Hoofddorp

Wie wil ons gezellige team
komen versterken?
Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste
verkoopmedewerk(st)er 

voor ons ETOS filiaal
te Zandvoort,

voor ± 32 uur per week.

Zoekt:

voor het architectenbureau en ter
ondersteuning van de afdeling 
projectontwikkeling. 
Minimaal 20 uur per week.
Ervaring met de bouwwereld is een
groot voordeel.

Interesse? 
Stuur een briefje met je gegevens naar:
Remo de Biase
Zeestraat 54
2024 LC Zandvoort

Parttime 
administratief/secretarieel

medewerk(st)er

Gevestigd in Zandvoort

Hotel Hoogland
zoekt assistentie

voor kamers, receptie en bar.
Vragen naar Floris Faber Tel. 5715541
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UMTS-straling niet gevaarlijk
Het in Zwitserland afgeronde grootschalige onderzoek naar
eventuele schadelijke gevolgen voor de gezondheid voor 
personen die regelmatig met straling van UMTS-zendmasten
worden blootgesteld, is afgerond. Volgens de Zwitserse onder-
zoekers is er totaal geen reden om ongerust te zijn. De straling
is niet schadelijk

Met oog en oor
de badplaats door

Priester jubileum
In de St. Agahtakerk wordt
komend wekend het 40-jarig
priesterjubileum van pastor
Dick Duijves uitgebreid ge-
vierd. De sympathieke pastor
herdenkt dan het feit dat hij
op 4 juni 1966 tot priester
werd gewijd. Op zaterdag
biedt de jubilerende pastor
zijn parochianen een gevari-
eerd concert aan. De inhoud
van de avond zal vol verras-
singen zijn. De kerkelijke
viering van het jubileum zal
komende zondag plaats-
vinden wanneer de jubilaris
samen met de collegae 
Van Polvliet en Knijff om
10.30 uur zal voorgaan in een
feestelijke eucharistieviering.
Zowel zaterdag als zondag 
is er na afloop van de bij-
eenkomst gelegenheid de
jubilaris te feliciteren.

Oranje?
Alles schijnt zich in te zetten
om het WK Voetbal voor
Marco van Basten en c.s. tot
een succes te maken. Zelfs
het weer werkte afgelopen
zondag mee om er een waar
Oranjefeest van te maken. Op
menig terras, tuin en straat
werd met volle teugen geno-
ten van het Oranje gebeuren.
Het is fantastisch om te zien
hoe ook de inwoners van
Zandvoort alles op alles zet-
ten om te laten zien dat zij
onze voetbalhelden het aller-
beste toewensen. Voor een
paar weken zijn alle inwoners
van Zandvoort het voor het
grootste gedeelte met elkaar
eens: het Nederlands Elftal
moet zover mogelijk komen!
Een prima zaak. Nu maar
afwachten hoe het verder
gaat. Morgen om 18.00 uur
wacht Ivoorkust. Mogelijk dat
onze plaats dan weer net zo
goed geluimd is als afgelo-
pen weekend, toen alles in
een prima sfeer en verstand-
houding verliep.

Baaltje rubber
In het laatste nummer van
De Klink, het kwartaalblad

van het Genootschap Oud-
Zandvoort, werd uitvoerig
geschreven over een baaltje
rubber dat in de oorlogsjaren
in de winter van 1941 door
een paar destijds jonge
Zandvoorters werd gevonden
op het strand. De vinders 
verkochten hun vondst in
plaats van af te geven bij de
strandvonder. Het gezelschap
werd verraden en kreeg 
enkele maanden cel in de
gevangenis van de Duitse
stad Kleef.
Voor Wim Kruiswijk van het
Jutters Mu-Zee-Um aanlei-
ding om zich af te vragen
waar het baaltje Latex (ruwe
rubber), dat hij sinds mei
2000 in zijn Mu-Zee-Um
heeft, vandaan is gekomen.
“Wij hebben het kregen via
Bram Krol, destijds beheerder
van het Zandvoorts Museum.
Hij vond het meer bij ons
Mu-Zee-Um passen. Over 
de herkomst tasten we 
echter in het duister, waar-
schijnlijk omdat het al in het
museum was toen Emmy
Vrijberghe daar nog de 
scepter zwaaide. Wel stak er
een briefje bij, waarop stond
dat het in de vroege jaren
vijftig van het strand is
gehaald. Wie het heeft
‘geborgen’, ‘bewaard’ en/of
afgeleverd bij het museum is
ons niet bekend. Na het ver-
haal in De Klink zijn we extra
nieuwsgierig geworden.
Onze vraag: weet iemand 
of deze baal misschien in
dezelfde winter van 1941 is
gevonden en wanneer dat
niet zo is wanneer de vondst
dan wel heeft plaatsgevon-
den? Een andere vraag is
waarom het nooit te gelde 
is gemaakt”, zegt Wim
Kruiswijk, die bloed nieuws-
gierig is naar de achter-
grond(en) van dit baaltje 
rubber. Wie iets weet wordt
vriendelijk verzocht contact
met hem op te nemen. Wie
twijfelt, kan het baaltje gaan
bekijken in ons onvolprezen
Jutters Mu-Zee-Um onder 
de Rotonde.

Voorrang of niet?
Een inwoner verzocht ons
eens aandacht te besteden
aan de verkeerssituatie op de
Noordboulevard.Volgens deze
plaatsgenoot staan daar
regelmatig automobilisten
met enige kracht op de rem-
men omdat niet duidelijk zou
zijn wie er voorrang heeft. Het
gaat om de in- en uitritten
van de parkeerplaatsen aan
de zee kant van het nieuwste
gedeelte van de boulevard, in
de richting Bloemendaal.
Zover is na te gaan heeft ver-
keer op die boulevard altijd
voorrang. De haaientanden
op de weg geven dat aan. Een
gelijke situatie is te vinden bij
de verkeersrotonde bij het
Circuit. Daar staat bovendien
nog het driekantige bord met
de punt naar beneden, voor-
zien van een wit vlak en rode
rand. Als we het mis hebben
horen de wat graag!

Hans van Pelt

Van onze veel bekeken teke-
naar/cartonist Hans van Pelt
is momenteel een expositie
te zien in het Zandvoorts
Museum. Het werk van Hans
toont een duidelijke band
met onze samenleving. Net
als hij wekelijks in onze krant
doet, laat hij ook in zijn overi-
ge werk op deze expositie
zien, dat hij situaties uit het
dagelijks leven en/of de 
politiek op zijn eigen manier
benadert en vervolgens 
uitbeeld. Alleen al die gave
maakt het interessant om het
werk van onze collega te gaan
bekijken. De expositie is 
nog tot 14 juli van dinsdag 
tot zondag vanaf 13 uur te
bezoeken.
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De regering heeft de uitkomst
van het onderzoek, bij monde
van staatssecretaris Van Geel
(Milieu), aanvaardt en zal zelf
geen onderzoek gaan verrich-
ten. Het staat de gemeenten
nu vrij om vergunningen te
verlenen aan bedrijven om het
UMTS-netwerk uit te breiden.

Net als Zandvoort waren veel
gemeenten in Nederland wat
terughoudend om deze ver-
gunningen te verlenen. Het
ging dan om (bouw)vergun-
ningen voor masten die groter
zijn dan 5 meter. De kleinere
masten waren überhaupt ver-
gunningvrij. Nu is geen enke-
le reden meer denkbaar om
geen vergunningen te verle-
nen voor grotere masten.

Het Zandvoortse college heeft
in maart als beleid gekozen
om het Zwitserse onderzoek af
te wachten en heeft die keuze
toegelicht aan een Zand-
voortse ingezetene die zich

ernstig zorgen maakte over de
geplaatste masten op de kerk-
toren van de Agatha kerk.

De Vereniging Nederlands
Gemeenten (VNG) gaat er van-
uit dat de gemeenten die wat
terughoudend waren, nu hun
beleid gaan aanpassen aan de
nieuwe situatie.Vandaag wordt
er nog overleg gevoerd tussen
de ministeries van VROM en
Economische Zaken, de VNG
en MoNet (samenwerkingsver-
band van telecom providers)
over de uitkomsten van het
onderzoek.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Eerste Hollandse Nieuwe 
voor bewoners Bodaan

Arie Guijt en Michel van der Plas, de beide compagnons die de
haringkraam op het Raadhuisplein van Arie Koper hebben
gekocht, hebben afgelopen woensdag de eerste Hollandse
Nieuwe aangeboden aan de bewoners van woonzorgcentrum
A.G. Bodaan in Bentveld.

Klokslag 10.30 uur stond de
Katwijkse ondernemer van
‘Haringkraam Arie Koper’, voor
de deur met de eerste 100
haringen die directeur René de
Vries persoonlijk in ontvangst
nam. Vanwege de drukkende

hitte werd er voor de bewoners
niet teveel rompslomp rond-
om de overhandiging gemaakt.
Zij kregen de haring, die overi-
gens perfect van smaak en 
stevigheid was, ‘s middags bij
de lunch geserveerd.

Nieuwe haring bij Bodaan, links  Arie Guijt, rechts Michel van der Plas

Cartoon          Hans van Pelt

ZC W24 B.xpr  14-06-2006  10:51  Pagina 5



ZC W23 B.xpr  07-06-2006  09:10  Pagina 20

NIEUW NIEUW

18 JUNI VADERDAG

WAARMEE VERWEN JIJ DE LIEFSTE PAPA?

39,00
vanaf 

Canali 
Men
Eau de 

Toilette 50 ml

32,00
vanaf 

Versace
Eau Fraîche
Eau de 

Toilette 

30 ml

NIEUW

32,00
vanaf 

Moschino
Friends 

Men
Eau de 

Toilette 

40 ml

NIEUW

52,00
vanaf 

JPG
2
Eau de Toilette 

40 ml

35,00
vanaf 

Lanvin 
Arpège 

Homme
Eau de 

Toilette 30 ml

19,50
van € 54,00

Davidoff
Echo
Eau de 

Toilette 75 ml

29,75
van € 35,00

Burberry 
Brit
Eau de 

Toilette 

30 ml

31,50
van € 38,00

Armani
Aqua di Giò 
Eau de 

Toilette 

30 ml

36,75
van € 45,90

La Coste
Essential
Eau de Toilette 75 ml

19,95
van € 29,00

D&G 
pour Homme
Eau de 

Toilette 40 ml

24,95
van € 30,00

Jil Sander
Sun Men
Eau de 

Toilette 40 ml

14,75
van € 18,00

Paco Rabanne 
Pour Homme
Eau de 

Toilette 30 ml

24,50
van € 31,50

Calvin Klein
One
Eau de Toilette 

50 ml

19,95
van € 30,50

Calvin Klein
Escape men
Eau de Toilette 30 ml

39,50
waarde: € 74,50

D&G
pour 

Homme set
Eau de 

Toilette 75 ml + 

douche en body

37,95
van € 45,00

J.P. Gaultier
Le Male 
Eau de 

Toilette 

75 ml

NIEUW NIEUW NIEUW

Parfumerie Moerenburg 
Haltestraat 1, Zandvoort 

Tel.: 023-571 61 23
50
74,50

douche en body

T/m 18 juni geeft Parfumerie Moerenburg 
15-62% korting op alle herengeuren en kadosets.*

*uitgezonderd reeds afgeprijsde art. en aanbiedingen.



Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Waarom eet
men uitjes bij 
de haring? 

8

Alle WK 
wedstrijden 
op 4 grote 
schermen! Gemeenschapshuis

ZOEKT U RUIMTE VOOR 
EEN BRUILOFT, FEEST,

VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Degene die het juiste en best omschreven antwoord geeft
wordt beloond met een heerlijke verrassing. U kunt uw
oplossing tot 13 juli 2006 sturen naar Boudewijn’s
Visservice,Voltastraat 1, 2041CK te Zandvoort. Of stuur uw
oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl.
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 17 juni t/m 30 juni   € 24,50

Salade Antigua
met palmharten, krab, mango en tomaat

of
Pollo “aioli”

in knoflook, wijn en verse kruiden 
gemarineerde kipfilet met aioli op frisse sla 

of
Salade saganaki

gebakken feta met citroendressing en rucola salade

Heilbot, gegaard onder persilade
met gemarineerde champignons

of
Hereford rib-eye

met huisbereide béarnaisse saus
of

Pasta Putanesca
pasta met tomatensaus “putanesca”met peccorino

Dessert van de dinerkaart

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

* * *

* * *

Het formaat van de 
lekkerste ballen

mag u zelf bepalen

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

A.s. Zaterdag 17 juni:

DJ 
WWW

Aanvang 20.30 uur

Dagelijks geopend.
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?
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Politiek Interview met VVD-raadslid:

“Het is niet zomaar gekomen,
je groeit er naar toe. Als je 
al een tijd lid bent en in 
het bestuur zit dan is het
logisch dat je op een andere
manier iets voor de VVD 
en voor Zandvoort wilt be-
tekenen”, aldus Drommel. In
zijn woning aan de Celcius-
straat vertelt Drommel over
zijn passies, werk en natuurlijk
de Zandvoortse politiek.

“Ik ben een echte betaman.
Heb werktuigbouwkunde ge-
studeerd en daarna elf jaar als
beroepsmarinier op het schip
Hare Majesteit Dolfijn gewerkt
als chef machinekamer. Het
voelde toen wel als een passie
om met 70 man op een 
kleine boot te werken terwijl 
iedereen zijn eigen expertise
uitoefende.” Het leidinggeven-
de gedeelte zit Drommel wel
in zijn bloed. Behalve als mari-
nier werkt hij nu in het dage-
lijks leven als accountmanager
bij de ANWB.

Drommel is erg gericht op
interactie tussen mensen.
Praten over bepaalde thema’s
en problemen rondom
Zandvoort is voor hem een
groot goed. “Ik heb voor de
VVD gekozen omdat je daar
altijd een mening mag hebben
die niet altijd hoeft te stroken
met de normale gang van
zaken. Er zijn geen beperkin-
gen en geen doctrine. En
natuurlijk het beginsel van
liberalisme vind ik een groot
goed”, aldus Drommel. Om

zeker te weten dat de VVD de
juiste partij was heeft hij 
nog enige tijd ‘geflirt’ met
andere partijen. Zo kwam de
PvdA kort in beeld maar 
voldeed toch niet aan zijn 
verwachtingen.

Maar wat kan de Zandvoorter
verwachten van Hans Drommel
als politicus? Om deze vraag
lachtte Drommel hartelijk.“We
gaan als VVD zijnde het raads-
programma invullen met ons
eigen geluid en eigen manier
van denken en aanpakken.
Alle problematiek rond de
gemeente Zandvoort moet
bespreekbaar gemaakt wor-
den en dat moeten we dan 
ook op een liberale manier
aanpakken. Dus niet zeuren
over regels maar met elkaar
praten en kijken wat voor
iedereen het beste is, want
heel Zandvoort is daarbij
gepaard”. Als we daar op 
voortborduren, komt Drommel
met een suggestie. “Er is in
Zandvoort een woningtekort
voor jongeren. Zet gewoon een
flat neer naast het Huis in de
Duinen. Bouw er een crèche
naast en er is interactie tussen
zowel jong als oud. Je moet
interactief zijn en integreren
tussen mensen onderling.
Meer vermenging van de men-
sen zorgt voor een beter leef-
klimaat. Het klinkt misschien
waanzinnig, maar je moet
durven en het lef hebben om
dit soort dingen bespreekbaar
te maken!” aldus een enthou-
siaste Hans Drommel.

Hans Drommel

Voor VVD-raadslid Hans
Drommel is de politiek
geen vreemde meer. Na
jaren in het VVD-bestuur
te hebben gezeten, was
het voor hem een logische
beslissing om op de ver-
kiesbare lijst komen te
staan.

Bundeling van krachten. Zo kunnen de nieuwe diensten van 
het Huis In de Duinen gezien worden. Door samenwerking 
van allerlei diensten op het gebied van gezondheid is een 
bijzondere serviceverlening ontstaan voor alle inwoners van 
de gemeente Zandvoort.

door Ton Timmermans

“Zandvoort kan er trots op zijn.”
Met een korte speech 
van onze oud-wethouder en
tweede dorpsomroeper Hans
Hogendoorn is de nieuwe
Zorgstraat officieel geopend.
“Als het effe kan gaat geen
Zandvoorter meer buiten de
gemeentegrenzen zorg halen.”
Toeleverancier Vitalis b.v. de-
monstreert onder grote belang-
stelling in de zaal van het ver-
zorgingshuis haar ‘mobiliteits-
verhogende’ producten. In de
Zorgstraat worden verschillen-
de producten van de deelne-
mer aan het project getoond.
Ondermeer rollators, een spe-
ciaal fauteuil voor senioren en
kleine hulpmiddelen. Ook staat
er een scootmobiel dat Vitalis
leveren kan.“Pap, die auto moet
je kopen, die wil ik graag heb-
ben” roept de kleine Jelle (6)
enthousiast en priemt met zijn
wijsvinger naar het voertuig.

Stuwende krachten achter deze
nieuwe serviceverlening zijn de
Zandvoortse Stichting Zorg-
Contact en de Noord-Neder-
landse handelsorganisatie
Vitalis b.v.. De Stichting zorgt
voor de algehele organisatie en
stelt de behandelruimtes ter
beschikking, terwijl Vitalis een
groot assortiment gezond-
heidsproducten levert zoals tra-
pliften, scootmobielen en rol-
lators. De meeste kleine
hulpmiddelen voor ouderen,
zoals krukken en
thuiszorgproduc-
ten, zijn ‘voor de
uitleen’. Directeur
G.Kooi benadrukt
dat veel artikelen
niet alleen snel
geleverd kunnen
worden, maar ook
gratis worden
thuisbezorgd.
“Trend is dat er
tegenwoordig
steeds meer zelf

Gezondheidservice nu dicht bij huis

Inloopavond voor bewoners Oud Noord

Robert van de Klundert, kortweg Kluun, heeft afgelopen zater-
dag zijn nieuwste roman, De Weduwnaar, bij Bruna Balkendende
gesigneerd. Eén uur lang was een van Neerlands meest gele-
zen schrijvers druk bezig om alle opdrachten in de boeken te
schrijven.

Al direct bij het begin werd het
duidelijk dat Kluun een zeer
gewilde schrijver is. Een lange
rij vormde zich in de drukke
Bruna. Wat opviel was het

hoge aantal jongere en oude-
re dames die een boek van
hem wilde hebben of er een
cadeau gingen doen. Na ruim
één uur schrijven gaf de balans

Kluun signeerde werk bij Bruna Balkenende
75 verkochte boeken aan.
Bruna-eigenaar Sjaak Balken-
ende was dan ook een tevre-
den man: “In eerste instantie
verwachtte ik er niet veel 
van gezien het mooie weer en
de drukkende warmte. Toch
waren er veel mensen die deze
gelegenheid niet voorbij wil-
den laten gaan en de warmte
voor lief namen.”

Het plangebied ‘Oud Noord’
bestaat uit 8 verouderde
bestemmingsplannen. De
gemeente Zandvoort gaat
ze vervangen en ervoor 
in de plaats komt één be-

stemmingsplan Oud Noord.
Speciaal voor de wijkbewoners
is er op 19 juni van 19.00 uur
tot 21.00 uur een inloopavond,
waarbij zij een nadere toe-
lichting kunnen krijgen op de

uitgangspunten van het
bestemmingsplan. De be-
woners van Oud Noord die 
het aangaat zijn uitgenodigd
voor deze informatieve in-
loopavond.

Oud wethouder Hans Hogendoorn overhandigt de
sleutel van de nieuwe Zorgstraat aan dr. Houweling

wordt aangeschaft.”

De Zorgstraat is een loopgang
in het verzorgingshuis waar
uitgebreide diensten op het
gebied van gezondheid aange-
boden worden. Zo staat er een
team klaar van artsen, een psy-
choloog en een verpleegkundi-
ge, allen speciaal voor ouderen.
Ook zijn er behandelruimtes
voor fysiotherapie en ergothe-
rapie. Voorts is er het
ZorgContact Zorgloket waar
mensen klaar staan voor aller-
lei vragen over wonen en zorg.
Of, zoals deelnemend huisarts
Hermans het kernachtig
samenvat:“Meer zorgverleners
bij elkaar, dat is het idee.”

Vooral veel vrouwen stonden in de rij voor een gesigneerd exemplaar
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!Locatie Noord Locatie Centrum

Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Kinderdisco (locatie Noord 571 71 13)
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden enz. Is uw (klein)
kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt geweest?
Nee? En waarom niet? De leukste en langstlopende disco
in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar. Elke twee weken
op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur staat een enthousias-
te groep van vrijwilligers onder leiding van een professi-
onal klaar om de kinderen een onvergetelijke avond te
bezorgen. Naast dat er natuurlijk gedanst word zijn er
ook thema avonden. Voorbeelden zijn o.a. Pyama party,
valentijnsdisco en dierendisco. De disco wordt dan hele-
maal omgetoverd naar het thema van dat moment. Iets
dat ieder kind zou moeten meemaken. Kortom… kom een
langs met uw zoon of dochter en neem een kijkje bij dit
2 wekelijkse evenement voor alle kinderen uit Zandvoort.
Hieronder de data voor de komende kinderdisco’s
Vrijdag 16 juni
Vrijdag 30 juni Playbackwedstrijd

Tieners & Jongeren (locatie Noord 571 71 13)
Qlub’n 
Een nieuwe naam voor een nieuwe club. Iedere 2 weken
is er voor jongeren van 11 t/m 15 jaar een plek waar je kunt
tafelvoetballen, tafeltennissen, film kijken maar ook dan-
sen en luisteren naar jouw muziek. Dit = de plek waar
jullie elkaar kunnen ontmoeten. vrijdag van 20.00-22.00
uur. De entree is 1 hele euro. Dus kom eens langs en neem
je vrienden mee!!!
Vrijdag 23 juni
Vrijdag 7 juli

Vakantieopvang Boomhut (locatie Noord 571 71 13)
Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens
de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/
De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief
programma aangeboden met een speciaal thema.
De vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt
voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus (locatie Noord)
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan 
chronisch zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin
Ondersteuning en hulp
Komt u er zelf niet uit?
WonenPlus helpt u met iedere vraag,
met vrijwilligers of betaalde dienstverleners
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd
wordt? Ook dan horen wij graag van u.
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“Het gaat om niks”. Al twee jaar volgt de ene op de andere pro-
cedure. Mark Sjerps is het zat. Zijn sierlijk gemaakt sculptuur
staat klaar om de Boulevard Paulus Loot te verfraaien.
Bezwaarprocedures van enkele aanpalende bewoners vertra-
gen de boel.

Gevarieerd koorconcert
verrast Zandvoort

Uiteenlopende sferen, variërend van middeleeuws tot heden-
daags. Het “Haarlems Klein Koor” bracht in de Protestantse kerk
afgelopen zondagmiddag een veelzijdig koorconcert. Door de
start van koning voetbal en het tropische weer was het kerk-
gebouw zeer matig gevuld. Het luistergenot was er niet min-
der om.

Luisterrijke a-capella liederen.
Bij de inzet van het eerste lied
is het al direct duidelijk.
Het “Haarlems Klein Koor”
blijkt onder leiding van 
dirigent Martine des Tombe
hoogstaande kwaliteit in 
huis te hebben. De gezongen
mannenpartij legt door zijn
diepbruine klanken een stevig
fundament voor de gracieuze
vrouwengroep. Af en toe schie-
ten de sopranen er met hun
kristallen stemmen bovenuit,
bijna tegen de hoorgrens aan.

Na twee gedragen liederen
van Johannes Brahms worden
twaalf korte, zogeheten mad-
rigalen gezongen. Deze meer-
stemmig gezongen liederen
uit de 17de eeuw lijken tafe-
relen van kasteelfeesten op 
te roepen, compleet met
jonkvrouwen, hun ridders en
hofnar. Als de dirigent dan ook
nog de tamboerijn rinkelend
bespeelt lijkt het Middel-
eeuwse schouwspel kompleet.
Op de binnenplaats van 
het kasteel staat feestelijk
gedekt de lange houten tafel
klaar. “Maar dit is pas het
begin van het plezier” laat een
koorlid zijn toehoorders weten
en zet een vrolijk carnavalesk
lied in.

Na de pauze is de stemming
duidelijk anders. De liederen

ademen weliswaar nog steeds
een vrolijke sfeer, maar het
middeleeuwse droombeeld is
verdwenen. Het is ingeruild
voor een meer ongedwongen
en hedendaagse sfeerbeeld.
Niet minder mooi en virtuoos
maar de verzameling liederen
hebben niet meer die magi-
sche eenheid van voor de
pauze.

“Ik ben blij dat u gekomen
bent”. Toos Bergen heet
namens Classic Concerts de
toehoorders van harte wel-
kom.“Gelukkig dat er ook men-
sen zijn die niet van voetbal-
len houden”. Verbeelding of
niet, door de lage opkomst
lijken de stemmen nòg voller
te klinken en komen intenser
tot hun recht. Samen met het
koor komt de akoestiek van het
kerkgebouw magnifiek tot zijn
recht. Zoals gebruikelijk bij de
maandelijkse concerten wordt
ook ditmaal ten behoeve van
de restauratie van het antieke
kerkorgel gecollecteerd. Het
volgende concert wordt
gegeven op zondagmiddag 
9 juli 2006 om 15.00u. Het
Kennemer Jeugd Orkest geeft
dan een uitvoering in de
Protestantse kerk aan het
Kerkplein van Zandvoort. Zoals
de brochure zegt: “Een gratis
concert als dit is het toch best
waard!”

Kustverfraaiing Zandvoort slepende kwestie

“Ongelooflijk.” Beeldend kun-
stenaar Mark Sjerps wil met
zijn kunstwerk de Zuid-
Boulevard verder verfraaien.
Een slank, modern kunstobject
als het zijne versterkt immers
het karakter van de omgeving,
in het bijzonder de nabijgele-
gen fraaie witte villa’s. Evenals
de (kopie-) ‘Loeres’ betekent
een bronzen sculptuur zoals
het ranke ‘The Seas of She’ van
Mark een verrijking voor
Zandvoort.

Door tegenwerking van enke-
le aangrenzende bewoners
wordt de aanvraag bij de
gemeente om het beeld te
mogen plaatsen gedwars-
boomd. Zij menen geschaad

te kunnen worden in hun
eigenbelang. Volgens hun
advocaat is plaatsing in strijd
met de Welstandsnota. Sjerps
vindt het dieptreurig dat de
mogelijkheid om Zandvoort
met hoogstaande kunst weer
een stukje te verfraaien de
nek omgedraaid dreigt te
worden. “De gebruikte argu-
mentatie is volkomen a-cul-
tureel, ver gezocht en slaat
nergens op” concludeert de
zwaar teleurgestelde kunste-
naar. In een inmiddels vuist-
dik dossier is de gang van
zaken vastgelegd, terwijl het
einde van de procedures nog
niet in zicht is. Op het ogen-
blik dat dit artikel werd
geschreven was niemand van

de bewoners voor commen-
taar bereikbaar.

De betreffende bewoners aan
de boulevard onderbouwen
hun bezwaar met argumenten
die de kunst in de badplaats
“onderuithaalt”, zoals Sjerps
het uitdrukt. Voorts is hij van
mening dat de motieven van
de bewoners met de haren
erbij gesleept zijn. Onder meer
de verklaring dat het beeld in
de zeereep ‘overlast oplevert
en het uitzicht ernstig ver-
stoort’. Deze handelswijze
kwalificeert Mark als het doel-
bewust laten verzanden in
wetten en regels ten koste van
het Zandvoorts kunstbeleid. De
bewoners willen dat de
gemeente voor het kunstwerk
een andere plek aan de boule-
vard aanwijst. Hoe het College
van B&W over een en ander
oordeelt staat nog te bezien.
Wordt vervolgd…

werken van Vossen vrijwel
geheel. Op de een of andere
manier doen de werken den-
ken aan platgeslagen macra-
médoeken uit de jaren zeven-
tig. De werken van Vossen
hebben iets weg van zeer inge-
nieus gecreëerde posters met
een verhaal.“Het schilderij ont-
staat al schilderend en het
eindresultaat is als het ware
een documentatie van de han-
delingen” schrijft de kunste-
naar.“Maar welk verhaal?”, zal
de beschouwer zich verwon-

Action painting: actieschilder-
kunst. Met een summier pers-
bericht geeft de kunstenaar
aan dat bij zijn schilderijen ‘de
nadruk ligt op de dynamische
handeling van het schilderen
zelf’. In het zaaltje van de
bibliotheek is deze maand
werk te zien van kunstenaar
Gerard Vossen.

Expositie Gerard Vossen in de bieb

“Wauw!” In het gastenboek
heeft een bezoeker zijn primai-
re reactie genoteerd. Menigeen
zal iets dergelijks uitroepen bij
het zien van al die uitspattin-
gen van kleur. “Het overvalt je
als je binnenkomt” meent een
andere gast. Soortgelijke uit-
spraken nodigen uit om verder
te kijken. En te filosoferen, na
te denken over het hoe en
waarom van de grote en felge-
kleurde doeken.

Bij de gebruikte schildertech-
niek wordt het traditioneel
perspectief van hoogte, breed-
te en diepte radicaal verlaten.
Toch kan er een schijnbare en
onwerkelijke diepte ontstaan
in de tussenliggende ruimtes.
Helaas ontbreken dergelijke
fictieve vergezichten bij de

derd blijven afvragen.

Het lijkt wel of de kunstenaar
een spelletje met de bezoeker
speelt. In de zaal ontbreekt
documentatie over de kunste-
naar. Een presentatieboek of
zelfs visitekaartjes zijn afwe-
zig. Ook op Internet geeft de
site van Gerard Vossen weinig
informatie: slechts foto’s van
51 schilderijen. Toch zou alleen
al over de moderne schilder-
techniek action painting veel
te vertellen zijn.

recensie door 
Ton Timmermans

De schilderijen van Gerard Vossen zijn Dynamisch en bevatten veel 
sprekende kleuren

In de relatief koele Protestantse kerk gaf het ‘Haarlems Klein Koor’ een 
veelzijdig concert

C  U  L T  U U R
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

15 juni t/m 21 juni
1 kilo mager rundergehakt 

€ 4,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook voor Vaderdag (18 juni)
hebben wij originele geschenken!

Alles voor in en om het huis.

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs

Originele Vaderdagtip:
Om de nieuwe haring 2006 te vieren nu extra aanbieding:

Voor alle ZandvoortPas houders en
kinderen tot 16 jaar die een origineel

cadeau willen geven dit weekend (17- en 18 juni)

Scholieren: bijbaantje nodig? Bel Patrick:06-51 35 36 53

Haringstrippenkaart (10 nieuwe haringen)
geen € 15,- maar € 12,50!!!

Vanaf 15- t/m 21 juni speciale aanbieding.

Op vertoon van de ZandvoortPas:

1000 ml Pokon voeding voor
terras, balkon en tuin

van € 6,25 voor € 2,25 !
(Zolang de voorraad strekt)

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Nog geen ZandvoortPas? 
Vul snel de bon in 

op de volgende pagina!
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Zie ook de volgende pagina!

 aanbiedingen van deze week

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting 
op definitief ontharen

m.u.v. aanbiedingen
Zeestraat 56          06-54640714

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Met een ZandvoortPas wordt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten
alleen maar voordeel!

De Zomer in zicht, werk nu aan uw gewicht
en uw totale welzijn.

Voor pasleden bieden wij in juni: een GRATIS Lichaams- 
en Voedingsanalyse (t.w.v. 45,-) en een vrijblijvend 
voedingsadvies. www.uwwelzijnscoach.nl code AS

Bel Herbalife, Pure& Simple 
023-5737267 / 0622249100 (Adéle) www.pureherbal.nl

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

Elke 
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.
een Guinness, Kilkenny 

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Voor de Pashouders: 
Van maandag t/m donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
gratis glas huiswijn of frisdrankje 
Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden

ma t/m do 16.00 - 22.00 uur

vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Plaids & Pillows

Voor Zandvoortpashouders 
5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Shoarma-
pakket 

4 personen 
€ 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze voorjaarscollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 
50% korting 

op een Zandkorrel

Let op: (zowel particulier
als 
zakelijk)

Iemand bedanken, feliciteren of verrassen?

Zet hem/haar eens in de spotlights!

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-
Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

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

Op vertoon van de Zandvoortpas 
in de maand juni

15% KORTING OP
TIJDSCHRIFTEN
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& Heden
Verleden

Cees Kuypers sr. schreef in zijn rubriek ‘Met oog en oor de
badplaats door” uit de editie van het Zandvoorts
Nieuwsblad van 7 augustus 1975 over de hittegolf die er
toen werd geregistreerd. Hij merkte toen al op dat prij-
zen in het hoogseizoen behoorlijk kunnen ‘fluctueren’. Een
stukje vis aan de kar is ook tegenwoordig ook aardig aan
de prijs. Een andere opmerkelijke zaak was het uitreke-
nen van het aantal kilo’s mensenvlees dat in het beroem-
de weekend van 2 en 3 augustus 1975 Zandvoort bezocht.

In Nederland spreken we van een hittegolf als in De Bilt
ten minste vijf dagen achtereen de maximum tempera-
tuur 25,0°C of meer bedraagt (een zomerse dag); waarbij
ten minste op drie dagen de maximum temperatuur
30,0°C of meer bedraagt (een tropische dag). Deze tem-
peraturen worden op anderhalve meter boven het maai-
veld gemeten in een zogenaamde weerhut.

Overigens was de hittegolf van 1975, waar Kuypers het
over had, de langste in de Nederlandse geschiedenis 
van de twintigste eeuw en duurde van 29 juli tot 16 augus-
tus, een periode van 18 dagen met als warmste dag 
8 augustus. Toen
liep het kwik in
De Bilt op tot
32,9°C. De warm-
ste dag tijdens
een hittegolf in
Nederland was
op 27 juni 1947.
Toen werd het
maar liefst 36,8°C.
De zomer van
1947 bracht trou-
wens 4 (!) officië-
le hittegolven! De
foto bij dit artikel
is genomen tij-
dens één van de
hittegolven van
1947 met dansen-
de mensen op 
het Zandvoortse
strand.

Nou ja, we hebben zondag op
ons negen kilometer lange
strand zo’n 150.000 mensen
gehad (met inbegrip van het
2,5 km lange naaktstrand,
waar zo ongeveer 20.000
blote knapen en meisjes hun
toevlucht hadden gezocht).
Kunt u de lol ervan inzien? En
wanneer we dan er nog eens
een aantal vluchtelingen bij-
tellen, die het strand te heet
vonden en uitzwermden over
het dorp en de bijna 10.000
bezoekers aan het circuit, dan
zijn we met een totaal aantal
van 200.000 zeker niet aan de
hoge kant.

Er zijn een heleboel mensen die mij vertelden, dat het voor mij
in deze periode, waarin we eindelijk weer eens een hittegolf
meemaken, waarop we al zo lang gewacht hebben, een koud
kunstje is, om onze rubriek ‘Oog en oor’ vol te schreven.
Maar ‘da’s hielegaer’ niet waar mensen, want eigenlijk is er niks
gebeurd.

Twee ton bezoekers(sters) en
laten we nou eens een gemid-
delde nemen van 50 kg per
bezoeker(ster) dan is ‘dat één
miljoen kg mensenvlees dat
Zandvoort dit onvergetelijke
weekeinde, dat zijn weerga in
vele, ja waarschijnlijk nooit
gekende jaren niet heeft
gehad, een historische gebeur-
tenis op zichzelf.

Oud raadslid (wethouder)
Willem van der Werff (Stroopie)
heeft eens gezegd:“als de zon
maar schijnt, dan komen ze
wel.” Hij krijgt op zulke dagen
waarachtig nog gelijk ook!

Zandvoort beleeft op het
moment dat ik dit schrijf
(dinsdag) gouden dagen.
Daarmee is de grilligheid van
het seizoen weer overduide-
lijk bewezen. Want veertien
dagen geleden schreef ik
over die ‘arme strandpach-
ters’die geen stuiver verdien-
den, maar dat zijn ze nu al
lang weer vergeten.

Opmerkelijk is, dat het
naaktstrand zozeer in trek is,
vooral bij de buitenlandse
gasten. Van mij mogen ze
genieten in hun blootje, als
het maar niet zó wordt, dat
in komende jaren Zandvoort
één naaktstrand wordt.Wat
mij betreft, mag het weer zo
tot aan de Kerstdagen voort-
duren. Maar we moeten het
niet te gek maken mensen.

Ik vernam,dat een haringboer
(tegenwoordig haringrestau-
rateur) op het strand of aan
de Boulevard,dat weet ik niet,
tien gulden had gerekend voor
twee mootjes kabeljauwfilet
(aan de wagen gebakken) dat
lijkt me vrij stevig aan de prijs.
Trouwens, wat die prijzen,
betreft, lijkt daarmee door
menige Zandvoortse nering-
doende wel te worden gegoo-
cheld.Het‘grijp wat je grijpen
kunt’’,heelt ook grenzen.Want
vergeet u niet, dat er in het
buitenland wel over wordt
gepraat. In elk geval mensen:
we draaien lekker! Zandvoort
heeft het druk als nimmer te
voren,nu al enkele dagen ach-
ter elkaar. Moge het nog heel
lang zo blijven.En onze strand-
pachters wens ik sterkte,want
ze moeten wel beulen!?
C. Kuypers sr

Willem v.d. Werf, eigenaar van ‘t Lokaal, wil dat graag weten
en heeft een heuse gehaktbalwedstrijd georganiseerd. Hij wil
er zelfs een jaarlijks evenement van maken.

Regelmatig hoort de horeca-
man in zijn bedrijf zijn gasten
pochen over de gehaktballen
van hun moeder, vrouw, vrien-
din of hun eigen recept.
Uiteindelijk proeft hij er niet
een en dat stoorde hem. Zo is
het idee om een gehaktballen-
wedstrijd te organiseren, gebo-
ren.

Vroeger was het normaal dat
een cafébezoeker een ‘bal’ aan
de bar kon nuttigen. V.d. Werf
wil dat terug: “Ik wil graag de
beste gehaktbal serveren en
die moet uit de wedstrijd
komen. Laten al die opschep-
pers nu maar eens de handen
uit de mouwen steken en naar
de keuken gaan.”

Wie maakt de lekkerste bal
van Zandvoort?

Een exacte datum is nog niet
bekend maar die zal spoedig
te horen zijn.Wel is er een kun-
dige jury aangesteld die op de
desbetreffende avond de win-
naar zal aanwijzen. De num-
mer één zal een leuke verras-
sing mogen ontvangen en alle
resterende ballen zullen geza-
menlijk worden opgegeten.

Als u vindt dat uw recept de
meeste kans maakt, kunt u
zich iedere dag vanaf 15.00 uur
inschrijven in café ‘t Lokaal in
de Haltestraat. Voor meer
informatie kunt u terecht bij

de medewerkers van het etablis-
sement. Als enige voorwaarde
wordt gesteld dat de ‘ballen’
een dag voor de 
wedstrijd 
worden 
aangeleverd 
en dat ze de 
maat van 
een 
‘bitterbal’
hebben.

Hittegolf

Foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort
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Te huur:
tweekamer-app in

Zandvoort (ca. 35 m2)
met eigen k/d/t en

tuintje (z).
Huurprijs 

€ 550,-- excl. p.m.
Geschikt voor werkende

jonge dame.
tel: 06 51 27 41 48

-------------
Strandpaviljoen

Ganpati
zoekt personeel 

voor de bediening en
spoelkeuken 

Tel.: 06-54 270 763
------------- 

Yvonne en Gerard,
van Harte met de

geboorte van 
Sverre Janne,

op 06-06-2006.
Pap en mam

Bij voldoende interesse
start in sept. een 
beginnerscursus 

tapdansen
in Haarlem.

Wie heeft zin om deze
cursus te volgen met mij? 

Bel dan 06-51737579
------------- 

Loods te koop:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Vraagprijs € 360.000,-
06-54 621 734

------------- 
Loods te huur:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Huurprijs 
€ 1.500,-- per maand 

06 54 621 734
-------------

Hotel Anna zoekt
ontbijthulp voor enkele

ochtenden per week.
Bel 5714674

Behang- en schilders-
bedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilders-

werkzaamheden
------------- 

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen,
oud speelgoed,

kristal, porselein,
schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

ZANDKORRELS INVULBON
ZANDKORRELS

Alleen verkrijgbaar bij: 
Etos Zandvoort
Etos hoofddorp

A.s. vrijdag 16-6-2006
tussen 9-11 uur 20% korting 

op al onze cadeaudozen

Vaderdagtip:
Iedere zaterdag 

tussen 9-11 uur 20% korting 
op het hele assortiment

(Uitgezonderd actie op actie, 
babyvoeding tot 6 mnd, luiers, 

tabak, geneesmiddelen)

Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en
kleuren vanaf 1 t/m 30 juni
of zolang de voorraad strekt.

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Ook mijn 
pappie

houdt van 
bloemen!

ALLE ONGEWENSTE 

HAREN WEG
d.m.v. de nieuwste technologie 

met flitslicht

Wij hebben al 2 jaar ervaring met
het duurzaam verwijderen van 

overbeharing dmv flitslicht.

Bovenlip 30,00
Kin 30,00
Bikinilijn 50,00
Oksels 50,00
Onderbenen 160,00 

Bel voor een 
gratis consult:
Tel: 5730428

Particuliere zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent
plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aan-
vaarden 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.

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie 
in een apart vakje plaatsen
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Geweld(ig)!
Wat was het heet de afgelo-
pen week. En je weet....de
hitte brengt rare mensen
met zich mee. Ook afgelopen
weekend kon men weer
volop genieten van een aan-
tal “clowns” in het dorp.
Jammer genoeg hadden we
ook ander, minder leuk
bezoek. Op en rond de bou-
levard verzamelde zich een
groep van zo’n 30 marro-
kaanse jongeren. Ten eerste
wil ik even zeggen dat ik
absoluut het tegenoverge-
stelde van rasistisch ben en
alleen beschrijf wat ik heb
gezien.Vanaf een uur of twee
begon de ellende. Een grote
bek tegen voorbijgangers,
harde muziek, schreeuwen,
en vooral schijt hebben aan
alles en iedereen. De roton-
de bij het casino was totaal
door hen bezet. Flessen drank
(die verstopt werden achter
de vuilnisbakken) in over-
vloed... en ze werden balda-
diger en baldadiger. Rond een
uur of zeven viel de laatste
druppel in de emmer om hem
te doen laten overlopen Twee
motoragenten, twee bussen,
drie auto’s, agenten op de
fiets... eindelijk ging er een
eind aan gemaakt worden.
Had de Zandvoortse politie
niet wat eerder in moeten
grijpen? Is er geen verbod op
openbare samenscholing
ofzo?
Binnen no-time zag het zwart
van de toeschouwers op de
rotonde, maar als je denkt
dat de politie hen afschrikt
heb je het fout. Opgefokte
Marrokanen, gefuckte agen-
ten, en zelfs buitenstaanders
begonnen zich er mee te
bemoeien. Gelukkig hadden
de agenten al snel door dat het
tijd werd voor hun geheime
wapen: De hond. Geweldig
om te zien dat een dier zoveel
invloed kan hebben op dit
soort situaties. Beetje blaffen
en dreigend rondlopen zodat
er een paar opgepakt konden
worden. Bij het idee door
deze hond gegrepen te wor-
den krijg ook ik kippenvel,
wat een monster. Hopelijk
blijven ze voorlopig weg uit
Zandvoort, met hun arrogan-
te gedrag. De enige die blij
zal zijn ze weer te zien is de
hond. Hij kan nou eenmaal
niet altijd braaf aan de lijn
blijven.

Mai

Sommigen van ons hebben net de stress van de eindexamens ach-
ter de rug. Anderen hebben genoeg aan hun hoofd door hun
(zware) werk. Door het vele feesten en uitgaan hebben we wei-
nig slaap, en dus veel stress. Het is daarom belangrijk om af en
toe rust te nemen. Als je wilt ontspannen, dan moet je eerst
inspannen. Natuurlijk klinkt dit een beetje gek, maar bepaalde
soorten inspanning kunnen voor ontspanning zorgen. Ontspannen
is vooral even niets moeten, maar juist iets doen wat je leuk vindt
of fijn vindt. Als je wilt weten over wat voor inspanningen we het
hebben, moet je beslist dit artikel even lezen!

Sauna
De sauna is voor iedereen
bedoeld. Jong, oud, klein,
groot, dik en dun, alles
kan! In dit, meestal kleine,
hok is het de bedoeling
dat je flink zweet. Je hebt
alleen een handdoek
nodig om er op te zitten
en verder helemaal niets!
Na een lekker voetenbad
of na een lekkere koude
douche ga je de warme sauna in. Lekkere zweten en ver-
volgens na 15 à 20 minuten opnieuw een koude douche
nemen of in een dompelbad afkoelen. Dit proces kun je
een aantal keren herhalen. Het is aan te raden om tussen-
door veel te drinken!! Uitdroging is anders niet uit te sluiten.
Door veel saunabezoek kun je je weerstand verhogen en
voorkom je veel ziek te worden.Waar? Je kunt in Zandvoort
voor een saunabezoek (tegen betaling) naar Center Parks
gaan of de sauna van je sportschool bezoeken (dit is meest-
al gratis)! Tip: neem voor de zekerheid badkleding mee. Je
mag niet overal in je nakie in de sauna zitten!

Massage
Ook een massage is voor iedereen bedoeld. Je hebt tiental-
len verschillende massages.Van eeuwenoude Oosterse mas-
sages met oliën tot sportmassages waarbij de ‘knopen’ in je
lichaam weggemasseerd worden. De shiatsumassage (druk-
puntmassage) is een heel bekende massagevorm, die de ener-
giebanen in je lichaam volgt. Je hebt er meestal niets voor
nodig. Je ligt op een massagebed en de masseur doet verder

al het werk. Lekker ontspannen of juist energiek is dan het
resultaat. Bij de meeste schoonheidsspecialisten en salons
kun je je laten masseren. Ook bij de wat luxere sportscholen
kun je om een massage vragen. Het kost je meestal wel
behoorlijk wat geld.Wil je een goedkopere massage krijgen?
Kijk dan heel lief naar je pa, ma, partner of andere vrienden
en familieleden...

Yoga
Yoga is een 5000 jaar oude Indiase leer. Ook deze vorm
van ontspanning is voor iedereen bedoeld. Je hoeft er niet
heel lenig voor te zijn. Tijdens de training kan je het beste
losvallende kleding dragen en een matje meenemen. Een
yogaleraar zorgt er voor dat je drie soorten oefening krijgt:
concentratieoefeningen, evenwichtoefeningen en adem-
halingsoefeningen. Je moet hierdoor een evenwicht vinden
tussen lichaam en geest. Je hebt verschillende soorten yoga.
Door yoga kan je je
lekker ontspannen
en het helpt je bij
hoofdpijn, rug-
klachten, slapeloos-
heid, depressie en
hyperventilate. Bij
sommige sport-
scholen kun je yoga
beoefenen en ook
in Zandvoort zijn er
speciale mensen
die yogales geven.Sauna Yoga

Massage

Energie opwekken door ontspanning
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WonenPlus Zandvoort zoekt helpende handen!
Vrijwilligerswerk is niet altijd een tijdrovende bezigheid.
Bij WonenPlus kunnen de werkzaamheden aangepast wor-
den aan uw agenda. Het directe contact met de hulpvragers
en de waardering voor uw werk maken vrijwilligerswerk een
aangename en dankbare bezigheid.

WonenPlus heeft vrijwilli-
gerswerk voor iedereen, van
alle leeftijden en mogelijk-
heden en zoekt momenteel
met spoed: een vrijwillig
meldpuntmedewerker.
Werkzaamheden: Het aanne-
men, registreren en verwer-
ken van de binnenkomende
telefoongesprekken.
Ontvangst van bezoekers en
vrijwilligers, hulpvragen uit-
zetten onder de beschikbare
vrijwilligers van WonenPlus,
overige licht administratieve
taken. Bent u een echte regel-

aar? Beschikt u over enige com-
puter ervaring? Vindt u het leuk
om anderen te helpen? Wilt u
ervaring (opdoen) in dienstver-
lening? Zoekt u een leuke stage-
, of reïntegratieplaats? Bent u 2
ochtenden per week beschik-
baar? Neem dan snel contact
op met WonenPlus!

Verder wordt voor de flexibele
vrijwilligerspool gezocht naar
handige mannen of vrouwen
van iedere leeftijd die kleine
(technische) klusjes in huis 
kunnen uitvoeren. Hiervoor

beschikt WonenPlus binnen-
kort over een goed uitgeruste
kluskoffer. Voorts is het moge-
lijk om een korte workshop te
volgen met technische instruc-
ties over materiaalgebruik en
uitvoering van de klussen.

De zon blijft maar schijnen en
alles groeit en bloeit. Tuin-
vrijwilligers, mensen met groe-
ne vingers en/of interesse in
(lichte) tuinwerkzaamheden
zijn van harte welkom. U helpt
veelal oudere of gehandicapte
mensen bij het onderhouden
van hun tuin. Zo kunnen zij 
blijven genieten van het groen
en de bloemen. Helpt u hen
aan een prettig uitziende
omgeving en dankbare tuin-
bezitters?

Zeker met de ophanden zijnde
WMO maatregelen van het rijk
wordt de inzet van vrijwilligers
steeds belangrijker. Het stre-
ven is mensen de mogelijkheid
te bieden zo lang mogelijk en
zo zelfstandig mogelijk thuis
te laten wonen. Daar zijn
‘buren’belangrijk bij. Elkaar bij-
staan en af en toe de helpen-
de hand toesteken kan ervoor
zorgen dat het voor iedereen
fijn wonen is in Zandvoort.

Bel, mail of schrijf naar:
WonenPlus Zandvoort,
Mariska van Huissteden,
tel: 57 17220,
email:
info@WonenPluszandvoort.nl 

www.WonenPluszandvoort.nl
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“Zet die plaat af! Dat kan niet - De sleutel van de jukebox is
weg.” Het overbekende lied van het Cocktail-Trio klinkt als ode
aan het café-amusement van de jaren 50 en 60. Wie heeft in
zijn jonge jaren niet met ontzag staan staren naar dat glim-
mende apparaat met het geheimzinnig zoemende mechaniek
erin?

Op het apparaat in het café
prijkten namen van zanggroot-
heden als Paul Anka en Connie
Francis.Door het maken van een
selectie op de jukebox kon je
jouw favoriete muziek kiezen.
Wonderlijk! Onder een doorzich-
tig plastic koepel zag je dan hoe
zacht zoemend een plaatje
opgezocht werd. Een 45-toerig
singeltje. Als door een onzicht-
bare hand bewogen zakte dan
de pick-up arm met een kleine
schok in de aanloopgroef.
Uit de voorzijde, die bekleed 
was met plastic in houtmotief
klonk dan de muziek die 
jij gekozen en betaald had.
Terwijl de kauwgummende 
vetkuiven en bakvissen met
verveelde gezichten meeluister-
den.

De geschiedenis van de jukebox

55      +Vijfenvijftig plus door Ton Timmermans

Jukebox gaf glans aan toen
Het naoorlogse brave Nederland schudde zichzelf wakker. De
kentering zette in de jaren vijftig in. Voor het eerst in de vader-
landse geschiedenis stonden jongeren lijnrecht tegenover het
gezag. Symbool voor die metamorfose was de nozem.

De nozem was een nieuw type
jongeling. Zelfbewust en vaak
agressief, gekleed in spijker-
broek en leren jack. Uitgedost
met een glimmende vetkuif,
hangend op zijn brommer voor
de snackbar.

Sociale onrust kondigde de
omslag aan. Ouders, leerkrach-
ten en overheden konden in de
eerste naoorlogse jaren nog
rekenen op vrijwel onvoorwaar-
delijk gezag en diep respect. In
de daaropvolgende jaren vijftig
maakte Nederland kennis met
een minder volgzame jeugd.
Voor het eerst deden zich met
jongerenrellen voor. De onlus-
ten kondigden een omslag aan
in het naoorlogse bestaan. De
jeugd nam bezit van de open-
bare ruimte en daagde openlijk
het gezag uit.Een kentering bin-
nen de maatschappij waarbij
nozems de hoofdrol opeisten.

Jongeren klitten in groepen bij
elkaar op de hoek van de straat
met hun brommers en opval-

Kent u de jaren 50 nog?

voorloper van de huidige juke-
box werd in 1907 door de firma
Gabel gemaakt.

“De jukebox heeft alle techni-
sche ontwikkelingen op het
gebied van het afspelen van
muziek in de afgelopen ruim
honderd jaar met glans door-
staan” weet fervent verzame-
laar Raymond Loewy. De
belangstelling voor de machi-
nes van roemruchte merken
als AMI, Ola, Seeburg en
Wurlitzer is nog altijd groot.
“Je krijgt het mooiste geluid
als de radiobuizen goed 
zijn opgewarmd” adviseert
een van de grootste verzamel-
clubs. De nostalgie van de
jukebox is deze zomer op 
te snuiven in Museum Flehite
in Amersfoort. Een tentoon-
stelling die u weer even 
terugbrengt in de sfeer 
van petticoats, vetkuiven,
glimmend chroom en neon-
licht. De tentoonstelling
“Jukeboxen & zo” laat tevens
zien hoe de bekende fruitau-
tomaten zijn ontstaan.

lende leren jassen. Quasi
ongeïnteresseerd bungelde een
sigaret in de mondhoek terwijl
uit een transistorradio opzwe-
pende rock ‘n roll muziek klonk.
Meiden gekleed in petticoats en
in plissérokken daagden de jon-
gens uit. De jongeren hadden
schoon genoeg van de tot dan
heersende moraal en de in hun
ogen ergerlijke kleinburgerlijk-
heid. Ze wensten zich niet meer
te binden aan een jeugdbewe-
ging, een politieke partij of aan
een kerk. Ze waren op zoek naar
vrijheid en de nieuwe mogelijk-
heden die de opkomende con-
sumptiemaatschappij hun te
bieden had.

Dat al die veranderingen niet
zonder slag of stoot zouden
gaan, namen ze voor lief. In
kranten en tijdschriften ver-
schenen dan ook geregeld over-
spannen berichten over de vet-
kuif en de petticoat. In de jaren
vijftig stond braaf Nederland
aan de vooravond van grote ver-
anderingen...

begon in 1889 toen Thomas
Alva Edison de Speaking
Phonograph uitvond. Met dit
toestel kon je na inworp van
een muntstuk een paar minu-
ten naar muziek op wasrollen
luisteren.De eerste jukebox was
geboren. Pas werkelijk effectief
werd het apparaat in het begin
van de vorige eeuw. De eerste

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort
Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96
www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZANDVOORT ‘HET HUIS MET DE DOLFIJNEN’
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN

‘Hogeweg 46’ is een luxueus kleinschalig appartementencomplex in een levendig dorps-
centrum dat optimaal wooncomfort koppelt aan een ideale ligging, bestaande uit 4 apparte-
menten met balkon op het zuiden en parkeerplaats op privé terrein. De bruto woonoppervlak-
ten variëren van 110 m2 tot 130 m2. De appartementen zijn licht en gericht op veiligheid, privacy 
en persoonlijke wensen. De toepassing van materialen zoals baksteen en hout in combinatie 
met traditionele architectuur geven het gebouw een specifiek karakter. Parkeren kunt u op een 
eigen plaats voor elk appartement.

De prijzen variëren van € 350.000,– tot € 420.000,– v.o.n. 
Uitgebreide brochure op aanvraag.

Nog 2 appartementen te koop
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Direct aan de boulevard, op de 12e etage,  gele-
gen compleet gerenoveerd tweekamerapparte-
ment met balkon op het zuiden en schitterend 
uitzicht langs de kustlijn tot aan Scheveningen. 
Woonkamer met eiken parketvloer en schuifpui 
naar balkon; luxe open keuken v.v. inbouwapp.; 
slaapkamer met vaste kast; moderne badkamer 
met whirlpool, massagedouche, wandcloset en 
wastafel. 

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

Aan rustige laan (geen doorgaand verkeer) gele-
gen vrijstaande villa met oprijpad, garage en 
zuidgerichte besloten, fraai aangelegde tuin.
Deze villa is gelegen op ca. 8 minuten loopaf-
stand van dorp en strand. Een ideaal gezinshuis 
met zeer royale kavel van 803 m2. Indeling: 
hal met vide, toilet; slaapkamer met toegang 
naar patio en luxe badkamer; open keuken met 
vloerverwarming; royale lichte woonkamer met 
schuifpui naar tuin; 1e et.: 4 royale slaapkamers 
met wastafel; 2e badkamer; 2e et.: bergvliering.

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Burg. Nawijnlaan 22 Burg. Engelbertsstraat 90A De Favaugeplein 21/69

In de directe omgeving van dorpscentrum, strand 
en station gelegen 200 m2 winkel-c.q. show-
roomruimte. Eventueel te huur in combinatie 
met Burg. Engelbertsstraat 92 (tevens 200 m2

winkelruimte).

Huurprijs € 20.000,- per jaar
(excl. kosten nutsvoorzieningen)

zaterdag 17 juni open huis van 11.00 - 13.00 uur

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Royaal halfvrijstaand woonhuis
in uitstekende staat
• Woonkamer met ruime woonkeuken
• Garage, een oprit en een extra stenen 

berging
• 3 slaapkamers en een ruime studio 

met dakterras
• Woonopp: 140 m2 Perceelopp: 303 m2
• Bouwjaar: 2000
• Een prachtige woning om zo te betrekken!

Leuke eengezins woning met
voor- en achtertuin!

• Woonkamer met openslaande deuren 
naar achtertuin

• Originele keuken en ruime bijkeuken
• In kindvriendelijke woonwijk gelegen
• Woonopp. 80 m2 Perceelopp. 89 m2

• Bouwjaar ca. 1920

De Genestetstraat 17 
te Zandvoort

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Sara Roosstraat 7 
te Zandvoort

Open huis Zaterdag 17 juni
van 11.00 tot 13.00 uur 

Vraagprijs: € 529.000,= k.k.

OPEN HUIS

NIEUW

De makelaars van Oranje!
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Representatief
Een krappe 110 Zandvoorters hebben zich al opgege-
ven. Maar er kunnen meer Zandvoorters meedoen.
Voor een vitaal en krachtig Digipanel is een groep van
tenminste 400 enthousiaste inwoners nodig. Het heeft
te maken met wat statistici de 'representativiteit' noe-
men. Want dat maakt het Digipanel zo belangrijk - de
uitspraken van het panel worden representatief voor
heel Zandvoort. Zorg dus dat uw mening doorklinkt
in de uitkomsten!  

Slimme inwoners van Zandvoort melden
zich aan voor het Digipanel. Da's een nieu-
we, leuke manier om betrokken te zijn en
om invloed uit te oefenen. Met elke enquê-
te die het Digipanel organiseert geven de
deelnemers een belangrijk signaal af aan
de Zandvoortse politiek.

e-democratie
Het Digipanel is een vorm van e-democratie. Meedoen
met het bestuur via de computer. Aan de leden van het
panel zal een aantal keer per jaar worden gevraagd
hun mening te geven over een uiteenlopend aantal
onderwerpen via een korte enquête op internet. De
uitkomsten zijn een sterk signaal aan de Zandvoortse
politiek. Deelname aan het digipanel geeft u dus een
mooie kans op invloed.

Proef
Het college van B&W heeft afgesproken te beginnen
met een proef voor de duur van één jaar. Het nieuwe
bestuur heeft hiermee een instrument in handen waar-
mee ze snel resultaten beschikbaar heeft. Het Digipanel
past in de aanpak van het nieuwe college: u meer
betrekken bij de politiek en beter luisteren naar wat
er leeft. Naar verwachting kan de eerste enquête dit
najaar gehouden worden.

verordeningen en de door het college vastgestelde
nadere regelingen treden in werking op 1 juli 2006 en
liggen ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
en staan op de gemeentelijke website.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Spoorbuurtstraat 22, plaatsen hekwerk, ingekomen

02 juni 2006, 2006-103Lv.
- Oosterveld 1,3,5 en 7, plaatsen erfafscheiding, inge-

komen 02 juni 2006, 2006-104Lv.
- Stationsstraat 7, gedeeltelijk veranderen voorgevel,

ingekomen 08 juni 2006, 2006-107Lv.
- Kerkstraat 19 bg, plaatsen (licht-)reclame, ingeko-

men 08 juni 2006, 2006-108R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Dr. Jac. P. Thijsseweg t.o. Schoolgebouw De Golf

(gemeentelijke bomen), 2 populieren, aanvraag inge-
komen 2 juni 2006, bomen zijn aangetast door
schimmel waardoor er gevaar voor takbreuk dreigt,
wel herplantplicht.

De hiernaast genoemde aangevraagde kapvergun-

ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen binnen een termijn van zes weken na 
publicatie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar 
maken bij het college van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Evenementenvergunning verleend
Een evenementenvergunning is verleend voor  het
houden van het muziekevenement Zandvoort (A)Live
op zondag 25 juni, zondag 30 juli en zondag 27 augus-
tus 2006 van 14:00 uur tot 00:30 uur.

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 werking van
het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoed
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift. Indien 
het een vergunning betreft voor evenementen, ver-
toningen op of aan de weg, het houden van optoch-
ten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, ont-
heffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten,
dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester 
te richten.

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

Klinkt uw mening straks door in de uitkomsten?  

Digipanel - voorwaarden 
- u bent inwoner van de gemeente Zandvoort
- u bent 18 jaar of ouder 
- u beschikt over een e-mailadres en een 

internetverbinding

Aanmelden kan via www.zandvoort.nl
(onderdeel Algemeen of via de knop op 
de homepage)

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 24 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 6 juni
en de verdere in week 23 door het college genomen
besluiten zijn 13 juni vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 22 juni  vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
“Oud Noord”
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 150 Gemeentewet
en de Inspraakverordening 2006 voor een ieder ter
inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Oud
Noord’.

Het plangebied wordt als volgt begrensd.
- Noordzijde: Van Lennepweg, de straten grenzend

aan bungalowpark Center Parcs (Vondellaan,
Staringstraat, Catharina van Rennesstraat, Willem
Kloosstraat), de Dr. J.P.Thijsseweg en Heimansstraat

- Oostzijde: Linnaeusstraat
- Zuidzijde: spoorlijn Zandvoort – Haarlem en de

Verlengde Haltestraat
- Westzijde:Vondellaan en de bebouwing en achter-

tuinen aan de westzijde van de A.J. van der
Moolenstraat.

Gekozen is voor een conserverend bestemmingsplan.
Dit houdt in, dat de feitelijke situatie zo veel mogelijk
zal worden vastgelegd. Het Europees-, rijks-, provinciale
en het gemeentelijke beleid zullen in het bestem-
mingsplan worden opgenomen. Zo zal bijvoorbeeld
het aan- en bijgebouwenbeleid, het GSM-beleid, het
prostitutiebeleid en het beeldkwaliteitplan in het
bestemmingsplan worden verwerkt.
Het opnemen van het aan- en bijgebouwenbeleid in
het bestemmingsplan zorgt er voor dat de meeste
woningen in Oud Noord nog uitbreidingsmogelijkhe-
den hebben.

Naast deze feitelijke situatie worden in het bestem-
mingsplan twee nieuwe ontwikkelingen (Rode
Kruisgebouw, Brandweerkazerne) onder voorwaarden
door middel van wijzigingsbevoegdheden mogelijk
gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid houdt in, dat de
vigerende bestemming wordt gehandhaafd, maar dat
de gemeente de mogelijkheid biedt tot wijziging van de
bestemming onder vooraf te stellen randvoorwaarden.
De randvoorwaarden staan in het bestemmingsplan.
Omwonenden kunnen in een later stadium gedurende
de wijzigingsprocedure weer zienswijzen indienen.

Vóór de start van de inspraakperiode zal op 19 juni 2006
van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond worden
gehouden, waarbij u desgewenst een nadere toelich-
ting kunt krijgen op de uitgangspunten van het
voorontwerpbestemmingsplan. Wij houden deze
inloopavond in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas
Beetslaan 14. De nieuwe wethouder, de heer 
M. Bierman, zal hierbij aanwezig zijn. Bij deze wordt u
van harte uitgenodigd.
Het voorontwerpbestemmingsplan “Oud Noord” ligt

met ingang van 23 juni 2006 gedurende zes weken 
in het Gemeentehuis (ingang Swaluëstraat 2) bij de
centale balie tijdens de openingstijden ter inzage.
Tevens ligt het vorontwerpbestemmingsplan bij de
openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen
ingezetenen in de gemeente Zandvoort en belangheb-
benden zowel mondeling (vraag naar mw. E. Fennema
(juridisch) of mevrouw L. van der Hek (stedenbouw-
kundig) beide telefonisch bereikbaar onder nummer
023 – 5740100) als schriftelijk zienswijzen naar voren
brengen. Schriftelijke reacties dienen te worden gezon-
den aan: Het college van burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Intrekken en vaststellen van diverse verordeningen
en nadere regelgeving 
In de vergadering van 30 mei 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort ten aanzien van de navolgende
verordeningen het volgende besloten:

intrekken:
- Verordening voor de commissie straatnaamgeving.

Deze verordening regelde de instelling van een
raadscommissie voor straatnaamgeving. Het college
is nu zelf verantwoordelijk voor naamgeving in de
openbare ruimte en bevoegd zelf een commissie in
te stellen.

- Winkel- en bedrijvenverordening.
Deze verordening vervalt omdat het verbod tot het
gebruik van een gebouw strijdig met de bedrijfs-
bestemming van dat gebouw, wordt opgenomen in
de bestemmingsplannen.

- Verordening op de andere commissies.
Deze verordening vervalt omdat de verordening is
omgezet in een reglement.

vastgesteld:
- Afvalstoffenverordening 2006, inclusief de toelichting,

onder gelijktijdige intrekking van de Afvalstoffen-
verordening 2004.
Deze verordening regelt de bescherming van 
het milieu en een doelmatig beheer van huishou-
delijke afvalstoffen.

- Algemene subsidieverordening 2006, inclusief de 
toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de
Algemene subsidieverordening 2004.
De verordening stelt regels voor de toekenning van
subsidie aan instellingen.

- Wegsleepverordening 2006, inclusief de toelichting,
onder gelijktijdige intrekking van de Wegsleep-
verordening 2002.
De verordening regelt de mogelijkheid van verwij-
deren, overbrengen en in bewaring stellen van op
de weg staande voertuigen.

- Verordening leerlingenvervoer 2006, inclusief de 
toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de ver-
ordeningen leerlingenvervoer gemeente Zandvoort,
vastgesteld op 30 juni 1998 en 11 mei 1999.
Deze verordening regelt de aanspraken van ouders
van in de gemeente verblijvende leerlingen op bekos-
tiging van noodzakelijk geachte vervoerskosten voor
schoolbezoek.

- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2006,
inclusief de toelichting, onder gelijktijdige intrekking
van de Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid,
die is vastgesteld op 30 juni 1998.
De verordening regelt het overleg tussen de
gemeente en de schoolbesturen over lokaal onder-
wijsbeleid.

- Verordening naamgeving en nummering 2006, inclu-

sief de toelichting, onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening straatnaamgeving en huisnummering.
De verordening geeft regels over de naamgeving
van delen van de openbare ruimte en de numme-
ring van gebouwen, complexen, afgebakende 
terreinen en lig- en standplaatsen.

- Verordening Wet kinderopvang 2006, inclusief de toe-
lichting, onder gelijktijdige intrekking van de Verorde-
ning Wet kinderopvang gemeente Zandvoort 2005.
Deze verordening stelt regels aan de verlening,
voorschotverlening en de vaststelling van de 
tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van
kinderopvang.

In aansluiting op het besluit van de gemeenteraad
heeft het college ten aanzien van de navolgende beslui-
ten en nadere regelgeving het volgende besloten:

intrekken:
de aanwijsbesluiten die horen bij de Afvalstoffen-
verordening 2004. Deze betroffen de aanwijzing van
vier toezichthouders die waren belast met het toezicht
op de naleving van de Afvalstoffenverordening 2004.

vastgesteld:
- de onder genoemde aanwijsbesluiten en nadere

regels die horen bij de Afvalstoffenverordening 2006.
Deze nadere regelgeving heeft betrekking op hoe,
wat, waar en wanneer burgers huishoudelijke afval
ter inzameling kunnen aanbieden.

1. Besluit houdende de aanwijzing van de inzamel-
dienst.

2. Besluit houdende omschrijvingen van de catego-
rieën huishoudelijke afvalstoffen.

3. Besluit houdende aanwijzingen van inzamelmiddel
of –voorziening van een bepaalde categorie huis-
houdelijke afvalstof ten behoeve van een gebruiker
van een perceel.

4. Nadere regels over plaatsen en wijze waarop 
huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel
ter inzameling moeten worden aangeboden en
nadere regels over het maximale gewicht per 
inzamelmiddel.

5. Nadere regels voor het ter inzameling aanbieden
van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmid-
del ten behoeve van een groep percelen.

6. Nadere regels voor het ter inzameling aanbieden
via inzamelmiddelen op wijkniveau.

7. Besluit houdende omschrijvingen van huishoude-
lijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel moeten
worden aangeboden.

8. Nadere regels over de wijze waarop huishoudelijke
afvalstoffen zonder inzamelmiddel ter inzameling
aangeboden moeten worden.

9. Vaststelling dagen en tijden waarop huishoudelij-
ke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden 
aangeboden.

10.Nadere regels over bijzondere gevallen waarin 
huishoudelijke afvalstoffen aangeboden mogen
worden.

11.Nadere regels over het ter inzameling aanbieden
van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inza-
meldienst.

- het Verkeersbesluit Weekmarkt Prinsesseweg dat
hoort bij de Wegsleepverordening 2006.
Dit besluit regelt het instellen van een parkeerverbod
in verband met de weekmarkt op de Prinsesseweg.

- de technische uitvoeringsvoorschriften die horen
bij de Verordening naamgeving en nummering
2006.

De hiernaast vermelde door de raad vastgestelde 
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Autosport

Dat Keff zijn draai in zijn nieu-
we BMW E30 heeft gevonden
wordt zo langzamerhand 
duidelijk. In het seizoen tot nu
toe heeft hij laten zien dat er
maar één voor het kampioen-
schap in aanmerking komt en
dat is hij. Eerder in het seizoen

werd hij al één keer eerste, drie
keer tweede en één keer derde,
terwijl hij in één race, op het
circuit van Zolder (B) uitviel
door een opgeblazen motor.
En dan nu maar liefst vier keer
op de hoogste trede van het
podium.

Ard Keff wint vier keer 
tijdens Superraceweekend

Onze plaatsgenoot Ard Keff heeft tijdens het Superraceweekend
van het DNRT van zich laten spreken. In de vier races waarin hij
van start ging won hij vier keer, een prestatie van formaat.

Als hij zijn succes moet uitleg-
gen zegt hij: “Ik denk dat het
niet de auto is die het verschil
maakt. Natuurlijk is hij goed
afgesteld en rijden we met
super banden, maar ik denk
dat het verschil in de rijder zit.
Ik ga sneller door de bochten,
accelereer sneller en rem later
dan de rest van mijn tegen-
standers. Daarbij komt nog dat
mijn directe tegenstander voor
de eerste plaats tijdens de
tweede race van dit weekend
niet goed wegkwam van de
grit. Ik daarentegen had tijdens
drie races evenzoveel super
starts en moest alleen bij de
eerste race vanaf de zesde rij (!)
starten. Ik was echter zo gefo-

23

OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juni
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat,Het gaat erom 
hoe je de reis er naartoe maakt

Ganpati the natural beach

www.ganpati.nl

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden, 
Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.
Via de tarotkaart of uw hand, 
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Cha i de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee? 
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op het naturelstrand.
*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, 

voor meer info belt u Ganpati: 06-54270763Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren van uw jubileum of feestje. 

Voor foto’s en live webcam 
www.wanderenkarin.nl

Zondag 16 juli 2006 

Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl
Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

Zandvoortse Courant •  nummer 24 •  15 juni 2006

Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Hoogland
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kroon Mode
‘t Lokaal 
Moerenburg, Parfumerie
Monuta
Nova College

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee

Pluspunt
Sandd
Schoonheidssalon Claudia
Slagerij Marcel Horneman
Take Five
Trade Ard
Van Meeuwen Bedden
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Dorsman Assurantiën
Etos
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort

Zandvoort Optiek
Strandpagina
-3 Ganpati
6 Que Pasa
8 Wander & Karin
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

cust op een overwinning, dat
ik binnen drie ronden het veld
aanvoerde en ze hebben me
nooit meer teruggezien, tot na
de finish.” Dat was overigens
niet alleen bij de eerste race.
Keff won al zijn races met een
straatlengte voorsprong.
Keff kan dan ook terugkijken

op een zeer waardevol week-
end van deze ‘zomeravond-
competitie’ van de Nederland-
se racewereld. DNRT geeft aan
niet zo gefortuneerde coureurs
de gelegenheid om veel erva-
ring op te doen. Voor een rela-
tief klein bedrag, €5000, kan
men al een heel seizoen racen.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

•  Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3e etage
gelegen met berging in de onderbouw

•  Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.
apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

•  Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
•  Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 BOULEVARD P. LOOT 77 ZANDVOORT

•  Half vrijstaande woning met wijds uitzicht over
de boulevard, de kustlijn en de Waterleidingduinen

•  Dubbele garage en oprit voor meerdere auto’s
•  L-vormige living, woonkeuken, riante aangebouwde

serre, 4 slaapkamers, waskamer en nette badkamer
•  Goed onderhouden, doch gedateerd
•  Woonopp. ca. 190 m2 , perceelopp. 637 m2

 TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

•  Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4)
met fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

•  Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen 
•  Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer
•  Eigen parkeerterrein en inpandige berging
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

 STATIONSPLEIN 15/6 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen goed onderhouden
3-kamerhoekappartement met balkon op het westen

•  Het complex beschikt over een lift, inpandige
parkeerplaats en een berging

•  L-vormige woonkamer, dichte keuken, 2 slaapkamers,
badkamer v.v. ligbad en douchecabine

•  Woonoppervlakte ca. 102 m2

Vraagprijs: € 845.000,-

 DR. J.P. THIJSSEWEG 22 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage
•  Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen
•  Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
•  Volledig wonen op de begane grond
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 110 m2 , perceelopp. 652 m2

Vraagprijs: € 649.000,-

Vraagprijs: € 315.000,-

 WITTEVELD 12 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden, royaal 3-kamerappartement
op de 3e verdieping gelegen met zonnig balkon (Z)

•  Moderne keuken, 2 ruime slaapkamers en
moderne badkamer v.v. ligbad en douche 

•  Het complex beschikt over een lift
•  Gunstige ligging t.o.v. centrum, strand en treinen
•  Woonoppervlakte 90 m2

Vraagprijs: € 247.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

CVL_Adv_ZC0624.indd   1 13-06-2006   09:54:56



De Mannetjes

‘Is het nu voortschrijdend
inzicht van het college of een

gebrek aan daadkracht?’

Middenboulevard
weer actueel

1

Zandvoort Optiek

Inloopavond voorontwerp bestemmings-
plan Middenboulevard op 29 juni.
Zie ook onze advertentie in deze krant.

• Stokbrood wit of bruin
versgebakken € 1,-

• Panwit met bloem € 0,75

• Aardbeienschelp 18 cm 
€ 6,95

Geldig t/m zondag 25 juni

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 25 • 22 juni 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Examenuitslagen

Politiek
P5 Discussie Middenboulevard

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Algemeen
P15 Strandhuisjes

Sport
P23 Schaken

WWW.TRADE-ARD.NL

Dick Duijves viert priesterjubileum op grootse manier

Range Rover 3.5-V8 Vogue Automaat
b.j. 1987, 119000km!, €6950

nu €6450

‘De Pastorale van Dick’. Het
feestprogramma van vorige
week zaterdag beloofde een
muziekavond vol ‘eenvoudige
en rustige herdersliederen’.
De concertavond werd aan-
geboden door de jubilerende

pastor: “Ik ben geboren met
muziek.”

Voor een volle kerk werden 
op plechtige toon verschillen-
de composities uitgevoerd.
Geopend werd door telgen uit

de muzikale familie van de
jubilaris. De composities die
zij ten gehore brachten 
waren een ode aan de onlangs
overleden broer en musicus
Ger Duijves. Samen met
zijn muzikale familieleden

Michel (klarinet), Dario (altvi-
ool) en Nikolai (cello) speelde
Dick Duijves op zijn viool de
Tulipa Wals.

Het begin van zijn herderlijk
werk lag in de roerige jaren
zestig. In die periode verander-
de Nederland en de Katholieke
Kerk veranderde mee. Dick
Duijves weet nog goed hoe
het hele leven kantelde.
Afgelopen weekend werd in
Zandvoort zijn 40-jarig pries-
terjubileum gevierd. Met als
hoofdpersoon een van energie
bruisende pastor Duijves en
met een tot tweemaal toe
overvolle Agathakerk.

Astronaut
opent expositie

Kuiper was in zijn hoedanig-
heid als ambassadeur van het
Wereld Natuur Fonds uitgeno-
digd om de sculpturenexposi-
tie te openen.Warnawa maakt
bronzen sculpturen en laat
zich inspireren door de natuur.
Van oorsprong is zij ‘animalier’,
iemand die dieren exact weer-
geeft, maar heeft zich later
toegelegd op de kunst van 
‘het weglaten’. Een pinguïn is 
bijvoorbeeld alleen herkenbaar
aan basale elementen als zijn
hoge rug en een bronzen 
snavel.

Alle beelden van Warnawa zijn
verzameld in een prachtig 

boek met een boeiende inlei-
ding door André Kuipers, die 
tijdens de opening van de
expositie het eerste boek in
ontvangst mocht nemen.
De expositie is tot 2 juli aan-
staande dagelijks, met uitzon-
dering van de maandagen,
vrij toegankelijk van 11.00 uur
tot 17.00 uur.

De bekende Nederlandse astronaut André Kuipers heeft zater-
dag de expositie van Kitty Warnawa geopend. Warnawa expo-
seert in het Paddock Office naast Slotemakers Antislipschool.

Vervolg zie pag. 3

WK AANBIEDING
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Waterstanden

Huisartsenpost

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok
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Joop van Nes
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Email: joop@
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Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
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Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36
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Oplage:
9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

Burgerlijke stand

ma: 14.00 uur - 20.00 uur
di: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
wo: 10.00 uur - 1 7 .00 uur
do: 14.00 uur - 1 7 .00 uur
vrij: 10.00 uur - 1 2.00 uur

14.00 uur - 20.00 uur
za: 10.00 uur - 1 4.00 uur

Openingstijden Bibliotheek Zandvoort
Prinsesseweg 34, T (023) 5714131
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Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!
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Familieberichten

Kerkdiensten

10 juni 2006 - 16 juni 2006
Geboren:
Milo Sophie Lenny, dochter van: Janssen, Jan
Willem en: Rietberg, Nathalie.
Sydney Ginger, dochter van: den Hartog, Oscar
Gerhard en: van Cassel, Jacqueline Anette.
Fay Alida, dochter van: van Norden, Roger en:
ter Weer, Evelyn Irma.
Nika, dochter van: Jonkman, Ivar en: de Vries, Erica.

Ondertrouwd:
Grift, Harmen Jacobus en: Laarman, Alexandra
Maria.

Gehuwd:
Molenaar, Erik en: Minden, Iris Christine José.

Overleden:
Glazemaker, Sjoerd Gerardus, oud 72 jaar.
Luijendijk, Dirk, oud 88 jaar.
Spijker geb. Vleut, Johanna Maria, oud 64 jaar.
Laurens, Arie, oud 87 jaar.
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22.49
23.28
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1 1 . 1 9
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00.30
01.09
02.00
02.41

22
23
24
25
26
27
28
29

ZATERDAG 24 JUNI
Nieuw Unicum
Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165
10.45 uur ds. P. Renes 

ZONDAG 25 JUNI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur de heer J.W. Prins uit Heemstede
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7
10.00 uur ds. A. Mak uit Haarlem
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor IJ. Tuijn  
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

01.13
02.13
03.09
03.59

-
-
-
-

Verdrietig maar dankbaar dat wij hem zo 
lang in ons midden mochten hebben, 

hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze vader en opa

Rudy Cabri

Djakarta, 9 maart 1924              Haarlem, 17 juni 2006

Selamat jalan

Rietje Cabri - Bouwmeester

Kinderen en kleinkinderen

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden.

Correspondentieadres: 
Lijsterstraat 2-12, 2042 CJ Zandvoort.

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag:

17.00 uur tot 08.00 uur.
Weekenden 24-uurs dienst:

van vrijdags 17.00 uur
tot maandags 08.00 uur.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

doet Madonna “het” al twee
jaar en actrice Sarah Jessica
Parker en supermodel Kate
Moss noemen “het” de nieu-
we yoga. Het woordje “het”
staat voor breien want brei-
en is tegenwoordig weer in.
In plaats van een tuperware
party gaat men nu naar een
breiparty.

Ik moet er persoonlijk niet
aan denken want ik heb bui-
ten voetballen en kamperen
een antipathie tegen breien.
Dat komt door de hobby van
mijn moeder. Zij breide alles
wat los en vast zat. Ik was
haar proefpersoontje en ik
heb met de meest walgelijk
gebreide plooirokjes, truitjes
met pofmouwtjes en marine
jurkjes gelopen. Zelfs mijn
badpak was gebreid. Als de
dag van gisteren herinner ik
me dat ik, als negenjarige,
met mijn gebreide badpak de
zee in ging. Toen het badpak
nat werd hing de voorkant op
mijn knieën.Vreselijk! Ook zal
ik nooit vergeten dat wij op
school breiles kregen. Niet
met twee maar met vier 
pennen. Ik breide zo strak dat
de sok die onder mijn vlijtige
vingers ontstond er niet
uitzag. Trouwens, ik kon 
hem niet eens aan! Mijn
moeder ergerde zich groen
een geel bij het zien van mijn
geklungel. Ze heeft de sokken
uitgehaald en opnieuw ge-
breid. Vandaar mijn allergie
voor breien.

Het breivirus slaat zelfs over
naar de verzorgingstehuizen
waar oudere dames de lang-
ste oranje sjaal ter wereld
aan het breien zijn. Het is
bedacht door een bureau die
de ouderen wil betrekken bij
het oranjegevoel rond het
WK voetbal. Een soort thera-
pie voor de oudjes onder het
motto; praten, breien en
lachen. Ik hoop niet, als ik ooit
in een tehuis zit, aan het
breien wordt gezet. Bij het
idee krijg ik al kippenvel.
Breien gecombineerd met
voetballen! 
Hoe verzinnen ze het!

Nel Kerkman

Tijdens de eind mei gehouden
ledenvergadering hebben de
leden van GBZ een nieuw
bestuur gekozen, nadat twee
bestuursleden al geruime tijd
voor de verkiezingen hadden
aangegeven zich, om persoon-
lijke redenen, niet meer verkies-
baar te stellen. Jaap Brugman
legde zijn functie als voorzitter
neer en Charles Moerenburg
als algemeen bestuurslid.
GBZ bedankt beiden voor hun
jarenlange inzet, in het belang

Leden Gemeente 
Belangen Zandvoort

kiezen nieuw bestuur
van Zandvoort.

Tijdens de eerste vergadering
van het bestuur in zijn nieuwe
samenstelling zijn de taken 
als volgt verdeeld. Cor van
Koningsbruggen is herkozen tot
secretaris en Leo Miezenbeek
tot penningmeester. De nieuw-
komers Astrid van der Veld-de
Groot en Charlotte Jongmans-
Hallewas zijn resp. gekozen tot
algemeen bestuurslid en nieu-
we partijvoorzitter.

Deze uitslag werd traditiege-
trouw door directeur Fred van
Zanten, oud-directeur Gerard
Hokke en conciërge Gijs
Molanus persoonlijk aan de
geslaagden bij hun thuis

Voor de meeste leerlingen van klas vier van het Wim Gertenbach
College was het afgelopen week feest. Nadat zij het landelijke
eindexamen hadden volbracht, was het nog een paar dagen
wachten op de einduitslag.

Feest voor leerlingen 
Wim Gertenbach College

bekend gemaakt. Niet alle leer-
lingen hadden het examen
met goed gevolg volbracht.
Drie van de vijfentwintig (89%
geslaagden) moeten het ko-
mend jaar opnieuw proberen.

Geslaagden:
Selmedin Ahmetovic, Thom v.d. Berg, Sebastiaan van Berge
Henegouwen, Daisy Boon, Sven de Buijzer, Brett Disseldorp,
Luzy Diyanto, Christiaan Dölger, Mathijs Florie, Mitch Franke,
Sander van Loenen Martinet, Kimberly Loos, Maurice Moll,
Arjuna Onck, Amanda Pellerin,Tangi Le Penven, Donovan Petschi,
Robin Schreurs, Daniëlle v.d. Voort, Christel Wiersma,
Rachel Wijnberg, Rick Wijngaard, Sharmarke Yalahow,
Bram Zeitzen en Nigel Zwanenburg.

Op het Kerkplein zullen
Grandcafé Danzee en Café Alex
een podium met Neder-
landstalige artiesten presente-
ren. Op het tweede podium, op
het Dorpsplein, zal Yanks
Saloon diverse live bands laten
optreden. In het midden van de
Haltestraat zullen diverse DJ’s,
onder de vlag van Café Neuf en
de Chin Chin, hun muzikale
klanken Zandvoort insturen. Op
het vierde podium tenslotte, op
het Gasthuisplein, zullen ook

Dit weekend staat de tweede editie van 2006 van het
Zandvoort (a) live festival weer voor de deur. Het festival 
dat steeds meer een landelijke bekendheid heeft gekregen,
heeft nu ook een ‘centrumeditie’ die zaterdag op vier podia 
verzorgd zal worden.

Zandvoort (a) live 
staat weer voor de deur

een aantal live bands acte de
presence geven. Alle podia zul-
len om 19.00 uur van start
gaan.

Zondag zal op het strand het
bekende Zandvoort (a) live
vanaf 16.00 uur van start gaan.
Skyline (13), Bruxelles aan Zee
(14) en Mango’s (15) zullen een
gevarieerd programma met
diverse live acts en DJ’s bren-
gen met na afloop een groot
vuurwerk.

Soerjadi, een grote racefan, wil
mede in Zandvoort zijn vijf-
entwintig jarigen jubileum 
dat samenvalt met het
Mozartjaar vieren. Naast wer-
ken van Mozart zal hij ook 
composities van Lizst en
Chopin laten horen, alsmede
eigen transcripties.

Het concert is op vrijdag 23 juni
en begint om 20.15 uur. Kaarten

Vrijdagavond is het exclusieve concert van Nederlands meest
bekende internationale concertpianist Wibi Soerjadi in de
Protestantse kerk aan het Kerkplein. Voor dit eenmalige 
concert, dat door samenwerking van Circuit Park Zandvoort en
de stichting Classic Concerts tot stand is gekomen, zijn nog 
150 kaarten beschikbaar. Ondanks dat Soerjadi de Carnegie Hall
in New York met 5000 zitplaatsen moeiteloos vol kreeg, lijkt
het erop dat het hem in Zandvoort niet lukt.

Vrijdag concerteert
Wibi Soerjadi 

in de Protestantse kerk

a €40 per stuk zijn in de voor-
verkoop te verkrijgen bij:
Bruna Balkenende en Kaashuis
Tromp op de Grote Krocht,
bij de Music Store in de
Kerkstraat en telefonisch bij
Circuit Park Zandvoort,
tel: 023-5740740.
Ook bij de ingang van de
Protestantse kerk, voor aan-
vang van het concert, zijn nog
kaarten beschikbaar.

Amanda Pellerin is duidelijk blij 
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JUNI
Exclusief concert van Wibi Soerjadi.
Nederlands’ meest succesvolle 
concertpianist. Protestantse Kerk,
aanvang 20.15 uur Toegang € 40,00 p.p.

Zandvoort (A)live.
Zaterdag in het centrum,
zondag op het strand

JULI
Italia a Zandvoort, Circuit Park Zandvoort.

All Dutch Porsche Days, Circuit Park
Zandvoort. Het gehele weekend 
staat in het teken van alles wat maar 
met Porsche te maken heeft.

Kerkplein Concert:
Concert voor klein en groot
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop 
collecte voor de restauratie van het
unieke Knipscheer kerkorgel).
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex
Vermeulen.

Wielerronde Zandvoort.
Tussen 10.30 uur en 20.00 uur o.a.
jeugdkoers/damescours en 
vanaf 15.30 uur een prof cours.
Na 18.30 uur een solexrace.

OP HET ZANDVOORTSE 
STRAND:

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juni
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
De eindbestemming in het leven is 
niet waar het om gaat,Het gaat erom 
hoe je de reis er naartoe maakt

Ganpati the natural beach

www.ganpati.nl

Wij presenteren iets nieuws voor lijf en leden, 
Dit keer wordt besproken toekomst, verleden en het heden.
Via de tarotkaart of uw hand, 
Wordt de situatie subtiel belicht, van elke kant.*

Wij hebben Indiase Cha i de ayurvedische- en
verse munt thee, Drinkt u mee? 
Ons nieuwe zuurdesembrood
Maakt ons assortiment brood écht groot!

Laat u verrassen bij Ganpati op het naturelstrand.
*Vanaf 24 mei, elke woensdag vanaf 13.00, 

voor meer info belt u Ganpati: 06-54270763Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten

Sportieve evenementen 
in Zandvoort

Ook in Zandvoort stijgt
de WK koorts. Dat is
ondermeer te merken bij
Center Parcs. Daar is de
Beach Factory omgeto-
verd tot een echt voet-
balstadion. Maar de bad-
plaats heeft meer
sportiefs te bieden in juni
en juli. Op 16 juli rijdt er
een wielerronde door het
Zandvoortse centrum. En
op 20 juli is het weer tijd
voor de jaarlijkse paar-
denraces op de Zeestraat.

Wie zelf in een ‘winning
mood’ is, kijkt even 
op www.info-zandvoort.
nl/panoramika. Dit leuke
online spel geeft op een
originele manier een kijk-
je in Zandvoort. Boven-
dien zijn er ruim 100 
prijzen te winnen. Een
compleet overzicht van
de activiteiten vind je op
www.info-zandvoort.nl.
Dat is ook de plek om je
in te schrijven voor de
digitale nieuwsbrief.

Verwijsgids Huiselijk
Geweld Kennemerland

De GGD Kennemerland
heeft de Verwijsgids
Huiselijk Geweld Kenne-
merland uitgegeven. Het
is een actueel overzicht
van alle organisaties in de
regio die zich bezighou-
den met de aanpak en
preventie van huiselijk
geweld. De gids is be-
stemd voor alle hulpverle-
ners in Kennemerland, om
hen te helpen adequaat
te adviseren, te onder-
steunen en te verwijzen.

Huiselijk geweld is een
omvangrijk probleem in
onze samenleving. Het is
de meest voorkomende
vorm van geweld. Vroeg
signaleren en adequaat
verwijzen zijn belangrijk
om escalatie te voorko-
men en verdere schade
te beperken.

De verwijsgids is te
bestellen via GGD Ken-
nemerland: 023-511 5930
of www.hdk.nl
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Met oog en oor
de badplaats door

Voetbal (1)
Hoe het WK voor Nederland
ook mag verlopen, voor één
inwoner kan de strijd om de
wereldtitel nu al niet meer
stuk. In de afgelopen weken
nam hij deel aan een aantal
spelletjes. Het leverde hem
twee keer kaarten op voor
een wedstrijd van Oranje en
als toegift ook nog een LCD-
tv. De achternaam van deze
geluksvogel is bij de redactie
bekend, maar we zullen die
–voor zijn bestwil- maar niet
bekend maken. Desondanks
van harte gefeliciteerd Henk!

Voetbal (2)
Vond u het vrijdagavond na
de wedstrijd van Oranje
tegen Ivoorkust ook zo gezel-
lig in het dorp. Velen staken
hun vreugde niet onder stoe-
len of banken. De bekende
strijdkreten en -liederen klon-
ken door ons dorp. Zover bij
ons bekend is de feestvreug-
de binnen de perken geble-
ven en kan iedereen terug
zien op een geslaagd feestje.
De festiviteiten werden ove-
rigens nauwlettend in het
oog gehouden door een aan-
tal politieagenten, die te voet
en op de fiets het dorp door
kruisten. Preventie in optima
forma.

Brievenbus 
De redactie kreeg een
berichtje van een inwoner die
in 1985 gepleit had voor een
brievenbus op het Raadhuis-
plein. Een pleidooi dat des-
tijds gehoor vond, zodat er
een op het plein werd
geplaatst. Onlangs heeft
dezelfde inwoner opnieuw
contact opgenomen met de
gemeente omdat de brieven-
bus, waarvoor hij zich nu
ruim twintig jaar geleden
had ingezet, op het nieuwe
plein niet meer is teruggeko-
men. Deze keer had hij min-
der succes en, volgens zijn
zeggen, een afwimpelend
antwoord gekregen. Enig
speurwerk leerde dat de brie-
venbus nu geplaatst is in de

Swaluëstraat. Volgens de ini-
tiatiefnemer van destijds was
zijn motivatie, dat er ook toe-
risten zijn die hun in het cen-
trum gekochte kaarten willen
versturen. Een opvallende
plaats in het centrum maakt
dat gemakkelijker. Dan hoeft
er niet gezocht te worden
naar het postkantoor of in de
Swaluëstraat. Het zou ook
een oplossing voor iedereen
zijn, als het postkantoor over
een aantal jaren wordt opge-
heven. Service is belangrijk,
zowel voor gasten als voor
inwoners. Misschien dat er
nog eens naar gekeken kan
worden, want de negatieve
geluiden over het verdwijnen
van de brievenbus op het
fraaie Raadhuisplein klinken
niet alleen bij deze inwoner.

Thailand
Dat de Zandvoortse Courant
veel gelezen wordt is ons
bekend. Niet alleen in
Zandvoort en Bentveld blijkt
er belangstelling voor te
bestaan. De niet-inwoners
maken gebruik van onze web-
site www.zandvoortcourant.nl.
Dat doet ook Hans Schirmer
die in 1954 naar Zandvoort
kwam. Na zijn vertrek naar
Thailand, waar hij nu woont
in Banglamung Chonburi,
heeft hij vele vrienden achter-
gelaten. Hans mailde ons
onder andere:“In de gemeen-
te Zandvoort heb ik meer dan
30 jaar gewoond. Mijn bedrijf
was York Optiek, Haltestraat
5. Ruim tien jaar geleden zijn
we naar Thailand vertrokken
om het rustiger aan te doen.
Resultaat: wij kunnen niet
stilzitten, dus hebben we een
‘real estate’ opgestart. Het
adres van onze website is
www.livinginthailand.eu.We
hebben hier in Thailand een
werkweek van zes dagen per
week.” U ziet, alles is relatief...
Hans en zijn vrouw Juang vra-
gen zich af hoe het met hun
oude kennissen in Zandvoort
gaat en willen graag eens een
berichtje ontvangen:
heinzhans56@hotmail.com

Zandvoortse Courant •  nummer 25 •  22 juni 2006

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie:

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De bewoners van de Middenboulevard hebben nog altijd 
weinig vertrouwen in de toekomst van hun woonomgeving.
Dat werd vorige week donderdag duidelijk tijdens de vergade-
ring van de commissie Raadszaken. Het college, dat uit gaat van
het principe: ‘heroverwegen wat moet, voortzetten wat kan’,
kreeg zowel bij de raadsleden als van de vertegenwoordigers
van de verenigingen van eigenaren niet alle handen op elkaar.

Middenboulevard:
College kan bewoners niet overtuigen!

Vooral de voorzitter van de
koepel van de verenigingen
van eigenaren, de heer Sherry,
trok als inspreker fel van leer.
Hij was met het CDA van
mening dat er gesproken kon
worden van kiezersbedrog,
omdat het college (nog) niet
doet waar de kiezers aan de
hand van de verkiezingsuitslag
om gevraagd hebben, name-
lijk het terugdraaien van de
plannen.

RFP
Tijdens de vergadering werd
echter duidelijk dat het college
het Ruimtelijk Functioneel Plan
(zoals dat is aangenomen op 9
juni 2005) als uitgangspunt
kiest, waardoor ook de nota van
uitgangspunten 2002 en de
Structuurschets 1996 bij de
door het college voorgestane
heroverweging kan worden
betrokken. Van daaruit wordt
een voorontwerp bestem-
mingsplan geproduceerd dat
aan de bewoners en andere
belanghebbenden tijdens de
inloopavond op 29 juni in de
raadzaal wordt voorgelegd. Het
definitieve bestemmingsplan
zal uiterlijk 14 december klaar
moeten zijn om aan de voor
een dergelijke procedure
gestelde tijdspad te voldoen.

Volgens wethouder Bierman
(OPZ) is er een belangrijke taak
voor de bewoners en andere
belanghebbenden, omdat zij
het college duidelijk moeten
maken wat hun wensen zijn
en wat wel en niet moet ge-
beuren. Aan de hand van deze

inbreng tijdens de inspraak-
procedure zal het bestem-
mingsplan aangepast kunnen
worden. Het woord is volgens
de bewindsman aan de bewo-
ners. Een benadering die bij de
bewoners onder andere de
vraag opleverde of de verkie-
zingsuitslag niet duidelijk
genoeg was.

Twijfel
Ook de reacties van de com-
missieleden gaven blijk van
twijfel. Joke Draijer (GBZ) con-
stateerde dat het college uit-
gaat van de plannen die er
lagen en de bewoners opnieuw
hun bezwaren naar voren moe-
ten brengen, zoals dat in de
afgelopen maanden al ge-
beurd is. Gert-Jan Bluijs (CDA)
en Willem Paap (SP) sloten zich
bij die zienswijze aan.Bluijs con-
stateerde bovendien dat hier
sprake is van kiezersbedrog.
De vertegenwoordigers van de
coalitiepartijen Jerry Kramer
(VVD), Pim Kuijken (PvdA) en
Bruno Bouberg Wilson (OPZ)
gaven het college weliswaar
de ruimte om de voorgestelde
weg te bewandelen, maar had-
den toch een aantal bedenkin-
gen. Zo vroeg Kuijken zich af
wat er gaat gebeuren met het
garantieplan als er niet ge-
sloopt gaat worden, terwijl
Kramer wilde weten hoe
Vesteda zich zal opstellen.
Naar aanleiding van de vraag
van Pim Kuijken antwoordde
wethouder Tates dat er negen
zogenaamde schrijnende ge-
vallen zijn, waarmee momen-
teel wordt gesproken.

Bevriezen
Uit de beraadslagingen werd
duidelijk dat het college over-
wogen heeft het gebied rond
het Favaugeplein uit het voor-
ontwerp bestemmingsplan te
laten en voor dat gebied een
eigen plan te ontwikkelen.
Wethouder Bierman gebruik-
te tijdens de vergadering voor
dit gebied de term ‘bevriezen’.
Uiteindelijk koos B&W er toch
voor één voorontwerp bestem-
mingplan aan te bieden voor
het gehele gebied. Als belang-
rijkste argument voerde het
college aan ruime zekerheden
te hebben ingebouwd om
recht te doen aan de beloften
die tijdens en voor de verkie-
zingen zijn gedaan en die ver-
woord staan in de raadsop-
dracht.

De fracties zullen zich in de
komende raadsvergadering
moeten uitspreken over de
belangrijkste punten, waarop
herbezinning van het RFP zal
plaatsvinden. Het gaat dan om
het karakter van het RFP dat
door het college meer gezien
wordt als een verkenning dan
als een plan, het beginsel van
het duinmodel met de vraag
bebouwd of niet. De kwaliteit
van de openbare ruimte, de
locaties en omvang van de toe-
gedachte functies, parkeren en
de grondopbrengsten/grond-
exploitatie, verhaal- en subsi-
diemogelijkheden.
Een mogelijke koerswijziging
betekent, volgens het college,
niet dat er niet verder gewerkt
kan worden aan het project op
die onderdelen waar het kan.
Dus in de lijn van de raads-
opdracht zal voortvarend wor-
den gewerkt aan de invulling 
van de polen, wat neerkomt
op de ontwikkeling van het
Badhuisplein, Palacegebied en
Watertorenplein.

Wisselstoring 
bij de NS

Zondagmiddag, rond de klok van
11.45 uur, ontstond een wisselstoring
bij de spoorwegovergang aan de Van
Lennepweg/ Sophiaweg. De trein zat
vol met strandgangers, die noodge-
dwongen moesten uitstappen om
het laatste stuk naar het ‘eindstati-
on’, het strand, te voet af te leggen.

Foto: OvM fotografie
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BEL 023 - 5 731 999

Woningaanbod Zandvoort

• Ruime bovenwoning met 2 balkons op zeer gewilde, 
autoluwe lokatie in de “Parkbuurt”!

• Een karakteristieke, goed onderhouden bovenwoning met
hoge -met ornamenten gesierde- plafonds, bijzonder 
vormgegeven raampartijen; 

• Gelegen op loopafstand van duinen, strand en het centrum
van Zandvoort;

• Zonnige, L-vormige woonkamer met schouw, nette keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, moderne badkamer
voorzien van ligbad, douche en wastafelmeubel, 
3 slaapkamers;

• Woonoppervlakte: ca. 100 m2.

Vraagprijs: € 239.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 179.000,-  k.k.

• Ideale starterswoning in dorpskern van
Zandvoort!

• 3-kamer benedenwoning met tuin op het zui-
den, gesitueerd in autoluwe straat;

• Ruime woonkamer met open haard, open keu-
ken met bar, slaapkamer, badkamer, souterrain
met 2e slaapkamer/praktijkruimte;

• Woonoppervlakte ca. 60 m2, perceelgrootte
ca. 85 m2.

Vraagprijs: 
€ 229.000,-  k.k.

Patrijzenstraat 36  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 269.500,-  k.k.

Hogeweg 22/20  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 315.000,-  k.k.

Ir. Friedhoffplein 18-5  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 429.000,-  k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 113  Zandvoort

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto’s en
een garage;

• Ruime L-vormige woonkamer met open haard
en een luxe, open keuken, 5 slaapkamers, 
badkamer;

• Zonnige achtertuin met niveauverschil en
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceelgrootte
ca. 200 m2.

Nassauplein 10  Zandvoort

Vrijehuizenmarkt F.: 023 - 5 732 007
Nick ten Broeke M.: 0655 - 13 03 65

Emmaweg 21 E: nick@vrijehuizenmarkt.nl
2042 NT ZANDVOORT W: www.vrijehuizenmarkt.nl

NIEUW

MAAR AL

VERKOCHT

NIEUW

“IN THE PICTURE” 

Diaconiehuisstraat 38-II Zandvoort

• Moderne en verzorgde 5 kamer-maisonnette
met tuin en balkon op het zuiden!

• Gelegen op de parterre en 1e etage, op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover
het “Zwanenmeertje”;

• Indeling 1ste etage: ruime woonkamer met
open haard, keuken, badkamer, 2 slaapkamers;

• Indeling parterre: doucheruimte, 2 slaapka-
mers (1 thans praktijkruimte);

• Woning beschikt over 2 balkons en een 
gem. tuin op het zuiden;

• Gevel en balkon in 2004 gerenoveerd;
• Ideale woning voor 55+ of kantoor/praktijk

aan huis;
• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceelgrootte

ca. 120 m2.

• Modern en luxe 3-kamer appartement met
fraai zee- en duinzicht!

• Gelegen op de 4e etage van het appartemen-
tencomplex “Westerduin” met balkon op het
westen;

• Royale living met elektrische sierhaard, 
moderne open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, moderne badkamer 
met douchecabine, wastafelmeubel en 
designradiator, 2 slaapkamers;

• Het appartementencomplex beschikt over een lift;
• Centrum & strand op steenworp afstand;
• Oplevering per direct mogelijk!
• Woonoppervlakte ca. 75m2.

• Royaal 4-kamer appartement met uitzicht op
strand, zee en duin!

• Op de 2e etage gelegen royaal 4-kamer 
appartement met 4 balkons, inclusief garage;

• Gesitueerd in karakteristiek, kleinschalig
appartementencomplex;

• Zeer ruime living met open haard en een 
bijzondere ruimtelijke indeling;

• Moderne keuken, luxe badkamer en 3 slaap-
kamers;

• Het appartementencomplex beschikt over 
een lift;

• Woonoppervlakte ca. 120 m2.
• Oplevering per direct mogelijk !

• Laagste courtage van Nederland *;
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Verhuur en beheer o.g.;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Nieuw: 50+ VIP-Pakket, met extra voordeel en 

zéér persoonlijke begeleiding.

* Vraag naar de voorwaarden
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De commissie Raadszaken had naast de Middenboulevard (zie
verslag hiernaast) nog een voor de ontwikkeling van Zandvoort
belangrijk punt op de agenda: het Louis Davidscarré. Ofte 
wel de vraag of er wel of geen parkeergarage onder het
nieuwe onderkomen voor de Maria- en Hannie Schaftschool
moest komen en of de bouw daardoor wel of niet vertraagd
mag worden.

Louis Davidscarré:
Wel of geen parkeergarage?

Wethouder Toonen (PvdA) is
van mening dat de bouw van
de school prioriteit verdient.
Als belangrijkste argument
voerde hij aan dat de huidige
behuizingen grote onder-
houdsachterstanden kennen,
die bij een nog langer uitblij-
ven van de bouw ter hand
genomen moeten worden. Het
zou een zware kostenpost
opleveren. Toonen zet dit geld
liever in voor de nieuwbouw.

De vraag of en op welke wijze
de parkeergarage onder de
school tot stand moest worden
gebracht vormde de kern van
de discussie. Een meerderheid
van de commissieleden was
van mening dat er hoe dan ook
een parkeergarage moest
komen, maar ook dat de bouw
van de school niet langer op

zich kon laten wachten. Vooral
Joke Draijer (GBZ) hield vast aan
het standpunt dat er hoe dan
ook een parkeergarage onder
de school moet komen. Een uit-
gangspunt dat door de andere
commissieleden met uitzonde-
ring van Gijs de Roode (CDA)
min of meer werd gedeeld. De
Roode was met wethouder
Toonen van mening dat de school
nu prioriteit nummer één is en
dat de parkeergarage daarvoor
zo nodig zou moeten wijken.

Interessant was ook de inbreng
van de insprekers. Deze stelden
onder meer dat er ondernemers
zijn die bereid zijn de parkeer-
garage mede te financieren.
Zelfs sprak één van hen over het
houden van een referendum
om de bewoners te vragen of
ze van mening zijn dat een der-

Komende dinsdag, 27 juni, vergadert de gemeenteraad. Op de
agenda staan een aantal belangrijke zaken zoals het raads-
voorstel Middenboulevard en de versnelde bouw van de brede
school binnen het Louis Davids Carré. Verder een tiental
‘hamerstukken’ die eventueel nog door de raadsleden kunnen
worden ‘open gemaakt’. Onder de hamerstukken vallen onder
andere het Jaarverslag 2005, de Berap I van 2006 en de
Voorjaarsnota 2006.

Komende dinsdag 
belangrijke

gemeenteraadsvergadering

De raad heeft op 13 april 2006
in de Raadsopdracht bepaald
dat besluiten over de Midden-
boulevard moeten worden
herroepen. In dit voorstel dat
deze avond op de agenda
staat, worden de onderdelen
van het raadsbesluit over de
Middenboulevard van 31 janua-
ri 2006 besproken, uitmon-
dend in een voorstel hoe daar
mee om te gaan.

In het kader van het project
Louis Davids Carré (LDC) wordt
beoogd een brede school te
realiseren. Door een combina-
tie van factoren is de voort-
gang van het project LDC in
het algemeen en de realisering

van nieuwbouw ten behoeve
van de brede school in het bij-
zonder, de afgelopen periode
fors vertraagd. Het college van
B&W stelt voor om nu een ver-
snelling aan te brengen in het
proces dat moet leiden tot de
realisering van nieuwbouw ten
behoeve van de brede school.
De beoogde parkeergarage
onder de school zal dan moe-
ten vervallen. Dit zal nog een
behoorlijke discussie op kun-
nen leveren.

Op woensdag 28 juni verga-
dert de commissie Projecten &
Thema’s. Bij het ter perse gaan
van deze krant was er nog
geen agenda bekend.

gelijke voorziening door de
gemeente gefinancierd moet
worden. Het voorstel van refe-
rendum sprak vooral Joke
Draijer (GBZ) aan. Uit de discus-
sie bleek dat er een brede meer-
derheid voor één of meerdere
parkeergarages in het LDC-
gebied is. Michael van Praag
(VVD) hield een warm pleidooi
om nu eindelijk de knoop eens
door te hakken en niet altijd
met mitsen en maren te
komen. Een uitgangspunt dat,
zij het in andere bewoordingen,
ook bij de andere commissiele-
den gehoord werd.

Wethouder Toonen was blij
verrast met de benadering van
de ondernemers. Hij hield de
commissieleden voor bereid te
zijn toch een parkeergarage te
bouwen, als de raad er op korte
termijn financiële mogelijkhe-
den voor zou creëren en de
bouw van de school geen ver-
traging zal ondervinden. Ook
dit agendapunt zal net als de
Middenboulevard in de
komende raadsvergadering
uitgebreid aan de orde komen.

Vervolg van pag. 1

Na het Animando Kwartet
volgden twee composities van
Mozart. Duijves is een ferven-
te fan van de componist: “Ik
leerde Mozart als vierjarige
kennen door de ontelbare
oefenriedels van mijn broer.”
Ook een ‘Ode aan de huishei-
ligen Agatha, Antonius en
Paulus’ ontbreekt niet. Deze
door hemzelf geschreven lof-
zang is door zijn vaste organist
Paul Waerts op muziek gezet.
“Het is zoiets als ons clublied”,
aldus de jubilaris.

In de apsis van de kerkgebouw
stelde het koor van de
Antonius & Paulus parochie
zich op samen met het
Agathakoor. Onder leiding van
Ton Klos en met orgelbege-
leiding van Waerts brachten 
zij op majestueuze wijze een
lied dat geschreven is door
Michel van der Plas, auteur 

en goede vriend van Duijves.
Na enkele Franse chansons
met mezzosopraan Marianne
Sellenger en gitarist Kees
Arntzen werd de uitstekend
georganiseerde pauze met
catering aankondigt.

Na de pauze sloeg de plecht-
statige sfeer om. Al snel kreeg
The Jewish Music Band de
handen van het publiek op
elkaar. Vol vuur klapte het
publiek op het ritme van viool,
klarinet, slagwerk, piano en
bas. Vol bezieling, en één met
hun instrument, speelden de
bandleden de sterren van 
de hemel. Mede door de ver-
bluffende souplesse en het
schijnbare gemak waarmee de
musici met hun instrumenten
omgingen, spatten de ‘muzi-
kale’ vonken ervan af. Een 
virtuositeit die keer op keer 
een dolenthousiast applaus

opleverde. Geen wonder dat
Duijves zei veel inspiratie te
danken te hebben aan de
joods-christelijke traditie.

Ondanks het feit dat Dick
Duijves nog maar kort hersteld
is van een levensbedreigende
ziekte, besteedde hij uitgebreid
aandacht aan iedereen die
hem de hand wilde drukken.
Hoewel het feest rond midder-
nacht eindigde is de volgende
dag de kerk schoon en opge-
ruimd. Ook de jubilerende pas-
tor was aanwezig.

Zondag
Dick’s fascinatie voor engelen
komt stellig naar voren in de
afsluitende zondagse eucha-
ristieviering. Ieder onderdeel
van de viering is doortrokken
van engelensymboliek. In een
exclusief voor deze gelegen-
heid geschreven lied verwijst
auteur Michel van der Plas
naar de pastor Dick Duijves.
“Engel die mij hebt geroepen
in het holst van de woestijn
om profeet en troost te zijn”,
dichtte hij.

Jan Akerboom bood als voor-

zitter van het kerkbestuur 
een beeld aan. Het is een 
schitterend bronzen beeld van
een elegante, beschermende
engelfiguur. De engel staat
wat Dick Duijves betreft
centraal in het leven. Het beeld
is gemaakt door de Aerden-
houtse beeldhouwster en
parochiaan Anette Elsenburg.

Pastor Dick Duijves
begon als twaalfjari-
ge op het klein-
seminarie Hageveld.
Twaalf jaar later werd
hij gestationeerd in
Amsterdam Noord
waar hij als kapelaan
de nodige prak-
tijkervaring opdeed.
Bij zijn inwijding
droeg Dick Duijves 
de Heilige Mis op in
de toentertijd gebrui-
kelijke stijl, die met
drie heren. Zijn secon-
danten van vandaag 
zijn twee dames:
pastor Toos Knijff,
zijn opvolgster in
Schalkwijk, en pastor
Clementine van Pol-
vliet van de Antonius 

& Paulus parochie uit Aerden-
hout. Treffend schetste Van
Polvliet de jubilaris:“Hij maakt
zichzelf niet groter dan zijn
parochianen.” Het kinderkoor
sloot af met een lied dat de
jubilerende pastor op het
lijf geschreven zou kunnen
zijn: “Vier het leven, vier het
met elkaar.”

Dick Duijves viert
priesterjubileum 

op grootse manier

Duijves kreeg een bijzonder bronzen beeld
aangeboden door het kerkbestuur
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BEDANKT!

Gezocht:
origineel leesplankje

Aap-Noot-Mies.
Prijs n.o.t.k.
Tel. 5713465

------------- 
Loods te huur:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Huurprijs 
€ 1.500,-- per maand 

06 54 621 734

8

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

geeft een
zomergevoel

in uw huis

iedereen die Jan persoonlijk 
wil feliciteren is van harte welkom 
voor een hapje en een drankje. 
Wanneer: zaterdag 24 juni
Hoe laat : 17.00 - 19.00
Waar : Greek Cuisine Filoxenia / Haltestraat

Op 24 juni bereikt 
Jan van der Mije 

de respectabele 
leeftijd van 
60 jaar! 

Dank voor hulp 
aangereden hond

Zaterdag jl. werd mijn Chow Chow op de
spoorwegovergang bij het station aangereden
door een trein. 
Gelukkig heeft hij het overleefd. 
Via deze weg wil ik graag iedereen in de
omgeving, bekend of onbekend, heel 
hartelijk danken voor de hulp en steun die 
ik mocht ontvangen. Zonder jullie helden
had ik het niet gered. De paniek was te 
groot om nog helder te kunnen denken. 
Wat een fijne dorpbewoners hebben wij toch!

Patricia Meester en Chow Chow Bas

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

Tutti Frutti:
Inname en verkoop 

2e hands merkkleding.
Dames-kind-heren.

C. Slegerstr.6, 5731712 
+ het hele seizoen € 3 rek.

------------- 
Gezocht:

Hulp in huishouding.
Graag zelfstandig 
kunnen werken.
Ong. 3 uur p/w.

Tel. (‘s avonds) 5712527

Wij bedanken
al onze kinderen en 

kleinkinderen voor de
goede zorgen die ze 
ons gegeven hebben 
en nog steeds geven.

Mama en papa 
Van der Meij

Nieuw:
Montys Travel Service.
Astrid van Buuren-uw
mobiele reisadviseur:

06-42243369,
astrid@montys.nl.

Persoonlijk reisadvies 
bij u thuis

Loods te koop:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Vraagprijs € 360.000,-
06-54 621 734

------------- 
Te huur:

garagebox 
Tj. Hiddestraat.

€ 95 p/m.
5714825,

bgg. 5714170

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilders-

werkzaamheden

Groot assortiment
zomerplanten

ZC W25 B.xpr  21-06-2006  08:22  Pagina 8

                                                          

9

Zandvoortse Courant •  nummer 25 •  22 juni 2006

Politiek Interview met raadslid PvdA:

dan vanzelf de interesse
gewekt om te weten wat er
allemaal in het dorp gebeurd.”
Verder vind hij het jammer dat
veel dorpelingen geen idee
hebben wat gemeenteraadslid
zijn inhoudt. “Je moet echt
waardering hebben voor raads-
leden want het is echt een hon-
denbaan,” zegt Kuijken
lachend. “Je wordt overstelpt
met informatie, je moet ontzet-
tend veel lezen, vergaderingen
bijwonen, keuzes maken in
moeilijke materie. Je kunt er
makkelijk de hele dag mee vul-
len, maar als je daarnaast ook
nog werkt is dat natuurlijk niet
te doen. Ik zelf besteed er twin-
tig uur per week aan.”

Wat de komende vier jaar
betreft heeft Kuijken er wel
fedusie in.“Het goed besturen
van de gemeente Zandvoort
heeft mijn belang. Verder vind
ik jongerenhuisvesting erg
belangrijk en het natuur en
milieubeleid.” Want behalve
een grote interesse hebben
voor de politiek is Kuijken ook
een vervent natuurmens. Hij
verzamelt bijen en wespen en
is lid van de Nederlandse
Entomologische Vereniging.
“Vroeger heb ik nog insecten
en vlinders gekweekt maar
daar heb ik nu de tijd niet meer
voor. Je moet keuzes maken,
ook in je hobby’s. Maar als je
het niet erg vindt dan ga ik de
natuur in. Het is zonde om met
dit mooie weer binnen te zit-
ten.’’ aldus een lachende,
enthousiaste Kuijken.

Pim Kuijken:
“Het is natuurlijk wel een hondenbaan!”

We kennen het allemaal. Als iemand aan je
vraagt waar je woont en je zegt:“Zandvoort”,
dan is je gesprekspartner gelijk enthousiast.
“Wow, Zandvoort, lekker aan het strand, de
zee, het circuit, zal wel altijd een vakantiege-
voel zijn om daar te wonen!” Natuurlijk zijn
de inwoners van Zandvoort bevoorrecht met
de zee naast de deur. Maar altijd een
vakantiegevoel? Nee. Vooral in de winter kan
het vaak erg verlaten zijn in het dorp. Stilte
in de straten. Dat is wel anders in 
de zomermaanden. Vol met toeristen is het
hier dan. Zij brengen soms ergernissen en 
irritatie teweeg (de bierdrinkende Duitser die
weigert Engels te praten, de lange files naar
Zandvoort toe terwijl jij gewoon naar huis
wil, de lange rijen dagjesmensen achter de
kassa in de supermarkt). Máár, de toeristen
die elke zomer naar Zandvoort komen,
brengen ook zeker de voordelen met zich
mee. Ten eerste leeft deze badplaats van de 

dag- en verblijfstoeristen. Schrik niet, het
zijn er ongeveer 4 miljoen per jaar! Een
goede bron van inkomsten. Ten tweede 
zorgen de toeristen ook voor sfeer, dat de
straten en de strandtenten weer druk
bevolkt zijn en dat ‘s avonds de terrasjes nog
gezellig vol zitten. En je kan je talen weer
een beetje bijspijkeren. Kortom, de toeris-
ten mogen ook wel eens in het zonnetje
gezet worden. Zonder toeristen is Zandvoort
Zandvoort niet meer. Daarom, vanaf nu elke
week de ‘Toerist van de Week’ in de
Zandvoortse Courant.

Toerist van de week

De allereerste ‘Toerist van de
Week’. Nou ja, eigenlijk zijn het
er twee. Ter Kaple goes
Zandvoort! Het uit Friesland
afkomstige stel Kees en Janke
Lap (58 en 56 jaar) zit op zon-
dagmiddag op een bankje aan
de boulevard te genieten van
het uitzicht op strand en zee.
Ze zijn met z’n tweeën een
weekje in Zandvoort en verblij-
ven in een huisje in Center
Parcs. Dit is de eerste keer dat
ze hier op vakantie zijn. Twee
jaar geleden verbleef het Friese
stel in Noordwijk en tijdens
een fietstocht langs Zandvoort,
hadden ze besloten om deze
badplaats een keer wat langer
aan te doen. En nu is het dus
zover. Op de vraag of zij iets
missen in Zandvoort kunnen
zij geen antwoord geven.
Ronduit positief zijn Kees en
Janke over zowel de mensen

als over de voorzieningen in
Zandvoort.“We hebben niks te
klagen over onze bezigheden
hier. Het is gelukkig mooi
weer.” Zo kan familie Lap grote
fietstochten maken. Maar ook
als het zonnetje niet zou schij-
nen, weten zij al het één en
ander te doen.“Haarlem is een
leuke winkelstad, daar ben je
zo. En bij ons in Center Parcs
kan je bijvoorbeeld binnen

bowlen.” Over de bewoners
zegt Janke: “Het viel ons met-
een al op hoe vriendelijk en
behulpzaam de mensen hier
zijn”. Dat is natuurlijk altijd
leuk om te horen. Men
beweert vaker het tegenover-
gestelde over de gastvrijheid
van de Zandvoorters. Dankzij
Kees en Janke Lap uit Ter Kaple
is Zandvoort - Noordwijk nu 
1 - 0 voor Zandvoort!

Ter Kaple goes   Zandvoort!

Met een ZandvoortPas wordt winkelen,
uitgaan en eten in Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Vul snel de bon in op pagina 12!

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!
Ook voor alle zomergasten alleen maar voordeel!

PvdA’er Pim Kuijken is voor vele
Zandvoorters geen vreemde
meer. Hij heeft in onderne-
mingsraden gezeten, bekleed-
de verschillende bestuursfunc-
ties en zat zowel in de jaren
tachtig als negentig voor de
PvdA in de Zandvoortse
gemeenteraad. Na zijn laatste
zitting eind jaren negentig
vond hij het wel welletjes. Maar
nadat Marijke Herben in 2002
uit de fractie stapte en voor
zichzelf begon, werd Kuijken
gevraagd voor de commissie
Planning en Control.Vanaf dat
moment begon het toch weer
te kriebelen.

“Ik vind het ontzettend leuk om
met mensen om te gaan. De
onderwerpen die in Zandvoort
spelen blijven me boeien en ik
vind de discussie onderling erg
leuk”, zegt Kuijken als ik hem
vraag wat er nu zo leuk is aan
de gemeentepolitiek. “Er zijn
nieuwe en jonge mensen, de
kwaliteit van de raad is behoor-
lijk en dat maakt me enthou-
siast. En sinds het dualisme
vind ik het helemaal leuker
geworden omdat je niet meer
vastzit aan de discipline van je
eigen partij. Dat maakt het
voor mij echt een stuk interes-
santer.”

Tijdens het gesprek valt op dat
Kuijken alles rondom de poli-
tiek leuk en interessant vindt.
Maar hoe komt het dat veel
Zandvoorters deze mening niet
delen? “Mensen realiseren zich
nauwelijks dat de gemeente en
in het verlengde de provincie
en uiteindelijk het Rijk alles
bepaald. Iedereen vind het
maar gewoon. Maar elk besluit
dat genomen wordt heeft con-
sequenties voor zowel jou als
mij. Er gaat ook zoveel geld in
om, ik wil graag weten wat
daar mee gebeurd en hoe ons
dorp wordt bestuurd.” Maar
Kuijken is wel reëel. “Je moet
wel echt geïnteresseerd zijn,
anders vind je het niet leuk.
Maar kijken we in het klein,
alles wat zich in je eigen wijk
afspeelt, dat interesseert je
toch wel? Mensen kijken klein-
schalig, het begint in je straat,
dan je wijk en misschien wordt
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Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.

Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

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

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

In hun zoektocht komen
Langdon en Neveu 
op het spoor van een
reeks ingenieus verbor-
gen boodschappen in
het werk van de oude
Italiaanse kunstenaar
Leonardo Da Vinci, die
onder meer de Mona Lisa
schilderde. Ligt hierin de
sleutel van het mysterie? 

Dr. Robert Langdon (Tom
Hanks), een expert op het
gebied van religieuze
symboliek, raakt betrok-
ken bij de mysterieuze
moord op een oude be-
heerder van het Louvre,
het beroemde museum
in Parijs. Voor de Franse
politieagent Bezu Fache
(Jean Reno) is Langdon
een belangrijke
verdachte. In zijn
onderzoek naar
de werkelijke
dader, wordt
Langdon gehol-
pen door de cryp-
tologe Sophie
Neveu (Audrey
Tautou). De ver-
moorde curator
bleek lid te zijn
geweest van een
genootschap dat
een eeuwenoud
geheim verbergt.

Da Vinci Code
Verfilming van de bestseller van Dan Brown

Het avontuur begint als
Hippix wordt ontvoerd
door de Vikingen. Asterix
en Obelix moeten hem
kosten wat kost vinden.
Terwijl zij de achtervol-
ging inzetten naar het
hoge, ijskoude Noorden,
is HIPPIX inmiddels vol-
ledig in de ban van de
mooie en dappere Abba,
de dochter van...

In het favoriete dorp van
Gallië is iets bijzonders
gebeurd. Hippix, het
neefje van de baas, is net
aangekomen uit Parisium.
Asterix en Obelix hebben
een onmogelijke taak
gekregen: zij moeten een
echte man van hem
maken. Echter achter 
de stoere houding van 
de jongen uit de grote
stad schuilt een
lafaard en de
harde training
die hij krijgt
verandert hier
weinig aan.

Intussen zijn de
Vikingen aan
land gekomen
in Gallië, vastbe-
sloten om deze
kampioen van
angst te vinden.
Deze zal hen
namelijk, zoals
voorspeld door
hun helderzien-
de, leren vliegen.

Animatiefilm
Asterix en Obelix 

en de Vikingen
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De blinde muur van het oude Dolfinarium aan het Fenemaplein,
die door de Zandvoortse kunstenares Hilly Janssen wordt omge-
toverd naar een ‘dolfijnenmuur’, nadert zijn voltooiing. Het
grootste gedeelte, de zuidkant, is al een lust voor het oog. Nu
echter komt het moeilijkste gedeelte, de westkant.

‘Dolfijnenmuur’ nadert voltooiing

“Dat is het moeilijkste gedeel-
te. Het is dermate hoog dat ik
een steiger nodig heb om erbij
te kunnen en die heb ik niet. Ik
moet dit allemaal uit eigen
portemonnee betalen, alleen
de verf wordt door de gemeen-
te betaald. Ook de tijd die ik
erin steek, is mijn eigen vrije
tijd en om nu ook nog eens de
huur van een steiger te moe-
ten betalen, gaat me een iets
te ver. Daarom, maar ook door
het weer, ligt het werk al een
paar dagen stil”, aldus Janssen.
Ze is dan ook op zoek naar 

een sponsor die voor de tijd 
dat het nodig is een steiger
kan bekostigen.

Wat ze ook zou kunnen gebrui-
ken is wat hulp van mensen
die op afroep beschikbaar zijn.
Ze kan alleen werken als ze tijd
heeft en als de weersomstan-
digheden het toelaten. Ze
moet kunnen bellen en dan
moeten de vrijwilligers klaar
staan om mee te helpen. “Ik
heb bijna blaren op mijn han-
den van de hanteren van een
blokkwast om de vlakken in te

vullen. Dat kan ook door ande-
ren gedaan worden zodat ik
me met de dolfijnen bezig kan
houden. Het zou het werk
alleen maar gemakkelijker
maken. Veel handen maken
ten slotte licht werk”, weet zij.

Belangstellenden worden dan
ook verzocht contact op te
nemen met haar.“Het gaat om
maar een paar uur per week,
dan is het zo klaar. Het enige
dat ze mee moeten nemen is
een goed humeur. De rest is al
aanwezig”,zegt de kunstenares.
Eventuele sponsors en vrijwil-
ligers kunnen zich aanmelden
bij Hilly Janssen,
tel: 023-57 31215 of bij haar
thuis, Mr. Troelstrastraat 33,
2042 BR Zandvoort.

echte nul op rekest.” Ze heeft
in eerste instantie een bedrag
van circa €18.000 nodig om
haar project op te zetten.“Het
eerste jaar is het duurste. Ik
moet schildersezels, verf en
goede penselen aanschaffen.
De jaren daarop is eigenlijk
alleen maar geld nodig om
docenten te betalen en inci-
denteel wat verf te kopen”,
geeft ze aan.

Waar Rebel eigenlijk tegenaan
loopt is het gemis van visie 
en beleid op kunstgebied van
de gemeente Zandvoort. Er is

Jonge kunstenaars exposeren in de HEMA

Voordat Rebel de expositie
opent, heeft ze nog wel een
paar noten op haar zang. Ze
zou graag willen dat de lessen,
die alleen maar in de Oranje
Nassauschool worden gege-
ven, op alle basisscholen van
Zandvoort en in de brugklas
van het Wim Gertenbach
College, worden gegeven.
Rebel:“Ik ben al tien jaar bezig
op deze school. Dat wordt door
de ouders bekostigd want de
schoolleiding vindt het belang-
rijk dat hun leerlingen kunst-
onderricht krijgen. Er is geen
subsidie of zo iets bij. Ik heb
vorig jaar nog via René van
Liemt en Marijke Herben
geprobeerd om bij de gemeen-
te wat geld los te krijgen om
ook op de andere basisscholen
les te kunnen geven. Ik kreeg

in onze gemeente niet eens
een kunstnota. Rebel hoopt
dat het nieuwe college wel
gaat werken aan beleid. Niet
alleen voor haar project is dat
belangrijk. Ook de Beeldende
Kunstenaars Zandvoort zitten
te springen om beleid zodat zij
ook verder kunnen. Andere
kustplaatsen zoals Bergen en
Noordwijk, met veel kunste-
naars binnen kun gemeente-
grenzen, hebben wel een 
visie op kunstgebied. Het zou
Zandvoort sieren als zij 
ook eindelijk eens iets in die
richting zouden ondernemen.

C  U  L T  U U R

De Kinderhoek
Voetbal? Cool!

Hup Holland. Hup.
Ik ben lid van de voetbalclub.

Kijk met pappa naar TV,
we joelen, gillen heel hard mee.

Hup, Holland. Hup.
Nederland is onze club.

Oranje shirt, oranje broek.
Hup Oranje,

winnen moét!
Trap die bal mooi in het doel.

Voetbal? Gaaf joh.
Echt vét cool.

Lienke  .

11

Een paar pilsjes, een bitterbal,
voor je het weet krijg je tijdens
het WK meer calorieën binnen
dan normaal. Op een
Balansdag verbruik je de extra
calorieën van een dagje ‘meer’
door gezond en caloriearm te
eten en meer te bewegen.
Bijvoorbeeld door de dag na
een ‘zware’ wedstrijd niet
opnieuw thuis voor de buis te
kijken, maar ergens waar je
even flink voor moet fietsen.
Wat betreft eten en drinken is
het op je Balansdag simpel:
alcohol en gewone frisdrank
overslaan, drie gezonde hoofd-
maaltijden eten en alleen fruit
nemen als tussendoortje. Het
lichaam verbruikt zo de extra’s
van de dag ervoor en zo word
je al met al niet zwaarder.

De bierbuik
Een glas bier levert 85 kcal. Drie
glazen zorgen voor ruim 10%
van de dagelijkse energiebe-
hoefte van 2500 kcal. Als je
meer calorieën eet en drinkt
dan je verbrandt, dan sla
je ze als vet op en word je
dikker. Als de extra calo-
rieën uit alcoholische
drankjes komen, dan
wordt het vet vooral in de
buikholte opgeslagen. Zo
ontstaat de bierbuik.
Buikvet is geen onder-
huids vet, zoals vet op de
heupen, maar vet dat in

Voorkom voetbalvet:
Balansdag 

de buikholte zit. Juist dit type
vet levert extra gezondheidsri-
sico’s op.
Het is goed om te weten of je
een gezond gewicht hebt of
dat je in de gevarenzone zit.
Door met een meetlint de mid-
delomtrek te meten kan dit
bepaald worden (zie foto).

BMI
Een veelgebruikte methode
om te bepalen of je een
gezond gewicht hebt is de
Body Mass Index (BMI). De BMI
wordt berekend door het
lichaamsgewicht in kilo’s te

delen door het
kwadraat van de
lichaamslengte
(lengte keer leng-
te, uitgedrukt
in meters). Op
www.voedings-
centrum.nl kun 
je zonder zelf te
hoeven rekenen
je BMI bepalen.

De leerlingen van groep acht
van de Oranje Nassauschool
hebben weer, voor het tiende
jaar in successie, les gehad van
onze plaatselijke kunstenares
Marianne Rebel. In vier lessen
heeft zij de jongens en meis-
jes een kunstwerk laten
maken. Deze kunstwerken zijn
tot 14 juli te bezichtigen in de
koffieclub van de HEMA.

De scholieren, samen met Marianne Rebel, voor hun kunstwerken in de HEMA
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Voor alle 
ZandvoortPashouders de 

aanbiedingen van deze week

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

22 juni t/m 28 juni
Verse Hollandse kipfilet 

1 KILO  € 7,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie spiegels 
is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Maand juni op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 22 juni t/m 5 juli

10% korting op de nieuwe
Inwear zomercollectie!

Haltestraat 11 Tel. 023 571 54 73

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Voor ZandvoortPashouders:

Na diner - dessert naar keuze voor € 2,50
Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Voor ZandvoortPashouders
in de maanden juni en juli:

Gratis contactlenzen 
aanpassen.

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74
NIKE SUNGLASSES

Official sponsor FIFA

World Football 2006

Exclusieve 

zonnebrillen 

verkrijgbaar

Alleen bij 

Slinger Optiek

-10% KASSAKORTING

voor pashouders

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95
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Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
permanent make-up

Zeestraat 56          06-54640714

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en
Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Voor de Pashouders: Op maandag, woensdag en
donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
Gratis 1 fles huiswijn naar keuze (min. 4 pers.)

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden:
ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Voortaan dinsdags gesloten
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Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Voetbal kijken
in

Café Oomstee

Dagelijks geopend.
Ton Ariesen

Zeestraat 62 - Zandvoort
023-57 387 27

oorganiseert in samenwerking met 

ZARAS Grieks Specialiteiten Restaurant 
Griekse avond op woensdag 28 juni

Een voorgerecht en hoofdmenu (met vlees en vis) in buffetvorm 
voor € 14,50 p.p. Compleet met live entertainment 

van de Griekse muzikanten Attika.
Locatie: Strandpaviljoen 8, achter het casino. 

Voor reserveringen: 023-5716406 

Vanaf vrijdag 23 juni
zijn wij weer geopend!

Danzee wenst 
Discotheek 
Chin Chin

heel veel succes!

De Zandvoortse Horeca
Voor de 

Kennemer 
Golf 
&

Country Club 
te Zandvoort,

zoeken wij:

Afwashulp

Telefonische reacties kunt u 
richten aan:

Fairy Golf BV
de heer B. Duivenvoorden

tel. 5713189
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Mai Buwalda en Stephanie Vork zijn voor de Zandvoortse Courant op bezoek geweest bij

een aantal ‘tijdelijke inwoners’ van Zandvoort:
bewoners van de strandhuisjes tussen Zandvoort en Bloemendaal.

Daarnaast hebben ze een camping aan de boulevard bezocht. In twee delen zullen zij 
verslag doen van hun ervaringen, hierbij deel 1 over de strandhuisjes.

Bewoner strandhuisjes:
“We blijven toch een beetje primitief”

Op het stuk strand tussen
Zandvoort en Bloemendaal,
vanaf de Zeeweg, zijn 750
strandhuisjes te vinden.
Hier zitten vooral veel
Amsterdammers, maar ook
Haarlemmers komen op dit
stuk strand hun rust en vrij-
heid zoeken. Wij spraken
onder andere het echtpaar
Van Woensel. Zij vertelden
over de mensen die hier
zomers zitten, over de
geschiedenis van deze
strandhuisjes en wij moch-
ten binnen in het huisje een
kijkje komen nemen.

lange wachtlijsten van men-
sen die ook graag één van de
750 strandhuisjes zouden wil-
len, maar er valt maar een
enkeling per jaar af. Alleen als
iemand komt te overlijden of
wanneer iemand naar het bui-
tenland vertrekt, komt er een
huisje vrij. Veruit het grootste
deel van de bewoners blijft
iedere zomer terugkomen.
Waarom is het toch zo popu-
lair? Je moet er maar net van
houden. Je zit zo dicht op
elkaar, je hebt nauwelijks 
privacy. Je hebt niet eens je
eigen toilet of douche. De
familie van Woensel, samen
met vele anderen, vindt het
juist heerlijk. “Als het goed
weer is, zit iedereen op het
strand. Dan heb je toch geen
last van elkaar. En al onze fami-
lie en vrienden zijn in de buurt.
Op een gegeven moment kies
je zelfs je eigen buren uit.
Ideaal toch?” Ondertussen
bemoeit de buurman van het
echtpaar zich met ons gesprek
vanuit zijn luie stoel, drie meter
verderop.

In totaal bestaan er vier vereni-
gingen die ieder een percenta-
ge van de huisjes bezit. Van
april tot en met half septem-
ber staan de huisjes op het
strand en in de wintermaan-
den worden ze opgeslagen. Je

betaalt € 20.000 voor zo’n
huisje en daarnaast moet er
ook nog eens stageld, opslag
en transport betaald worden.
Best veel geld voor zo’n klein
huisje. We mochten even bin-
nen kijken, we waren nu toch
wel erg benieuwd hoe het
huisje eruit zou zien. “Heb 
je wel gestofzuigd?”, grapt
meneer van Woensel tegen
zijn vrouw. Je blijft natuurlijk
zand opzuigen als je op het
strand woont. Het zag er knus
uit en het uitzicht op zee is
echt fantastisch. Op het dak
zitten tegenwoordig zonnepa-
nelen, de huisjes zijn goed
geïsoleerd en hebben dubbe-
le beglazing.“We hebben zelfs
een televisie!” De plek waar
het echtpaar slaapt, noemen
ze zelf een ‘slaaphok’.“We blij-
ven toch een beetje primitief.”

Terwijl we genieten van het
uitzicht over het strand en de
zee, wijst meneer van Woensel
naar een groepje jongens:
“Dat zijn onze eigen jongens,
met die surfpakken aan. Oh,
en daar zijn er nog een paar
met die bal. Mijn dochter zie je
daar bij de schommel met
onze kleinzoon en kleindoch-
ter.” Het ‘ons-kent-ons-gevoel’,
de bewoners van de strand-
huisjes zijn in de zomer een
gemeenschap op zich.

De strandhuisjes op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal

Door Lienke Brugman 

Passage 12 lijkt een klein pand
maar vergis je niet. Waar 
vroeger de kralen en woon-
winkel was gevestigd, is Öder
begonnen met zijn kleding
reparatiebedrijf. Met het ruime
souterrain onderin de kleine
zaak, heeft hij voldoende ruim-
te voor opslag voor te repare-
ren kleding of stoomgoed,
zodat het er in zijn winkel “
netjes uit blijft zien” zoals hij
zelf zegt.

Van beroep is Öder kleermaker,
hij heeft 30 jaar ervaring met
wat eens zijn beroep was.
“Maar alleen van het maken
van maatkleding kun je hier
niet leven”, vertelt hij in rede-
lijk Nederlands.“Ik werkte eerst
in Amsterdam, verhuisde daar-
na naar Haarlem waar ik bij
Mario Mode in dienst kwam.
Nog steeds doe ik naaiwerk
voor deze winkel”. Hij laat
enkele kledingstukken zien die
nog moeten worden afge-
maakt. “Mijn grote wens om
een eigen bedrijfje te begin-
nen is met deze winkel in ver-
vulling gegaan”.

In de weekeinden heeft Öder
hulp van zijn vrouw Medina en

De ‘Boulevardschaar’,
kleding op maat

Er bestaan nog ondernemers in Zandvoort die hard willen wer-
ken. Eén daarvan is de Turkse Öder Tizon, die op de Passage 12
(aan het eind van de Zeestraat) gestart is met een kleding repa-
ratiebedrijf/stomerij ‘De Boulevardschaar’ genoemd.

zijn 12-jarige dochter die in
Haarlem op school zit, naar het
voortgezet onderwijs gaat en
uitstekend Nederlands spreekt.
Nu en dan springt ze lachend
bij als Öder iets wil vertellen
en het even niet meer weet.“Ik
versta alles maar praten is
moeilijker”, knikt hij.

Kleding op maat maken met
eigen stofkeuze is altijd moge-
lijk. Veel is mogelijk bij Öder
Tizon. “Ik kan alles maken en
repareren, ook tassen, cein-
tuurs of suède kleding. Het
stomen van deze kleding
neemt echter wat meer tijd in
beslag (ca. 1 week). De overige
kleding is; vandaag gebracht,
de volgende dag gereed. Om
een indicatie van prijzen te
geven: inkorten van een pan-
talon kost vijf euro, een nieu-
we ritssluiting inzetten voor
een pantalon zeven euro. Een
duidelijke prijslijst is in de win-
kel verkrijgbaar.

De ‘Boulevardschaar’ is dage-
lijks geopend van 09.00 tot
18.00 uur. Zomers ook op zon-
dag. Loop gerust eens naar
binnen bij deze aardige onder-
nemer die van zijn winkel een
succes wil maken. Passage 12,
tel. 5715252 / 06-48231867.

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort wel 
heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Nog geen zandvoortPas?
Kijk snel op pagina 12!

In de jaren twintig van de 
vorige eeuw begon het popu-
lair te worden om de frisse
lucht op te zoeken en te 
kamperen met de tent. Vooral
veel Amsterdammers kwamen
zomers naar Zandvoort aan
Zee, zodat de kinderen eens
lekker vrij buiten konden spe-
len en zodat ze de ruimte en
frisse lucht kregen die zij nodig
hadden. Vanaf het allereerste
begin dat er daadwerkelijk
strandhuisjes kwamen, is de
familie van Woensel erbij
geweest. Ze zijn wel een uit-
zondering, want deze familie
komt uit Haarlem. De grootou-
ders van meneer van Woensel
hadden vroeger, net als ieder-
een op het strand, een linnen
huisje. De ouders van Van
Woensel kregen als eerste op
het terrein houten zijkanten,
maar behielden wel een linnen
dak. Meneer van Woensel is
praktisch geboren op het
strand: “Ik was een week 
oud en toen nam m’n moeder
mij al mee.” De ooms, tantes,
broers, zussen, kinderen 
en kleinkinderen van het
Haarlemse echtpaar hebben
ook allemaal een strandhuis-
je. Er is hier zelfs een huwelijk
ontstaan. Mevrouw van
Woensel:“Onze zoon heeft zijn
vrouw hier op het strand leren
kennen.”

Het gaat van generatie op
generatie en er gaat maar zel-
den iemand weg. Er bestaan

Eigenaar Öder Tizon en zijn dochter
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Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???
Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht
en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling
Betaling bij afhalen van de boeken

Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee… en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl 
Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN’s
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Hoe kun je nou vreemd-
gaan via internet
zullen velen den-
ken. Uit onder-
zoek is 
gebleken 
dat virtueel
vreemdgaan
een hot item
is en volgens
de ‘slachtoffers’
echt bestaat.

Het schijnt zo te zijn dat
vooral meisjes bergen met
mailtjes sturen naar allerlei
site-redacties met dit onder-
werp:“Help, mijn vriendje gaat
vreemd met een internetlover...
wat moet ik nu!?” Op internet
staan ook heel wat antwoor-
den van deskundigen op dit
soort vragen.

‘Virtueel vreemdgaan is hart-
stikke goed! Je sexleven wordt
er namelijk stukken beter van.’
Hoezo? Nou, als je vriendje
zijn fantasieën de vrije loop

kan laten gaan met een 
virtueel vriendinnetje, dan
oefent hij die later weer op jou
uit. Ideaal dus! (Volgens deze
bron zijn het trouwens voor-
namelijk mannen die internet-
vriendinnetjes hebben. Toch
vreemd, want waar zouden 
al die meiden dan vandaan
komen?). Daarnaast worden 
de meisjes gerust gesteld 
met:“Het zou pas echt drama-
tisch zijn als hij echt met
iemand anders het bed in
duikt.” (slik...)

Toch voelen deze ‘wijze lessen’
niet helemaal lekker aan. Af en
toe een goede reactie maar
over het algemeen slechte, en
vooral zielige.

Virtueel vreemdgaan
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een computer in huis met
internet. We weten dat er veel virtuele hobby’s bestaan, maar
kun je ook echt virtueel vreemdgaan? Jazeker!

Uitvoering Studio 118
Jong Talent

in Dans en Choreografie
Afgelopen zaterdag vond er weer een spetterende dansuitvoe-
ring plaats van alle leerlingen van Conny Lodewijk in de
Stadsschouwburg van Velsen. Dit jaar stond in het teken van
jong talent. Natuurlijk is dit niets nieuws, bij elke uitvoering
kunnen de jonge ballerina’s hun kunsten laten zien. Maar dit
keer lag de choreografie van een aantal dansen in handen van
de talentvolle leerlingen van Studio 118. De presentatrice van
deze avond was de bekende Zoop-actrice Monique van der
Werff, die zelf jarenlang gedanst heeft bij Conny Lodewijk.

Door Stephanie Vork en Mai
Buwalda

“Even wachten tot ík het teken
geef”, klonk het uit de coulis-
sen. Lodewijk verscheen ten
tonele als een echte danslera-
res en de voorstelling barstte
los. Het begon met klassiek
ballet van de allerkleinsten,
wat altijd erg aandoenlijk is
om te zien. Voor het eerst op
een podium in een uitverkoch-
te schouwburg optreden is
niet niks. Maar deze jonge mei-
den lieten zien dat zij niet
bang waren. Op een gegeven
moment, midden in een dans,
viel de strik van het hoofd van
één van de ballerina’s. Zij
besteedde hier geen aandacht
aan en danste gewoon door.
Een aantal ogenblikken later,
pakte een andere ballerina
deze afgevallen strik weer op
terwijl zij aan het dansen was.
Zoals een echte professional
zou doen.

Dat er ongelofelijk veel talent
rond danst bij studio 118 was
vooral in de tweede helft van

de voorstelling duidelijk. Van
alle markten thuis lieten ze
zien op alle muziek soorten te
kunnen dansen. Zelfs op het
door velen gevreesde gabber-
deuntje (hardcore) werd een
dans uitgevoerd. Dit was
tevens de knallende afsluiting
van deze groot opgezette
show.

Ruim veertien jaar geleden
deed één van de verslaggeef-
sters, die deze recensie heeft
geschreven over de jaarlijkse
happening, ook een aantal
keren mee met de uitvoerin-
gen van Studio 118. Zij danste
toen onder andere in een
kleurrijk poppenpakje. Het was
een aangename déjà vu toen
precies dezelfde poppenpakjes
te zien waren bij de danseres-
sen op het podium! Het decor
in de Stadsschouwburg was
tip top in orde, en werd aange-
past wanneer het nodig was.
Dat de Zandvoortse dansdiva
weer kan terug kijken op een
zeer geslaagde show is een
ding dat zeker is. Zullen we ook
op dansles gaan?

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1t/m 8
Openingstijden van 06.30 - 18.30 uur

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Hoe ontstaat dit soort vreemd-
gaan en wat kun je eraan doen?
Als je vreemdgaat (op wat voor
manier dan ook) dan heb je
daar eerst over nagedacht of
in de meeste gevallen over
gefantaseerd. Het begint dus
in ‘je denken’. Denken wordt op
gang gebracht door waar je
naar kijkt of wat je leest. Je
hebt het natuurlijk zelf in de
hand waar je over denkt. Zodra
vreemdgaan in je gedachten
opkomt kun je beslissen... Wil
ik hierover nadenken of niet?
Sta je het toe, dan is het de vol-
gende keer een stuk makkelij-
ker om er weer over na te den-
ken. Het was tenslotte best
interessant om over die ande-
re persoon na te denken.
Verkeerde dingen smaken in
eerste instantie erg lekker,
maar hebben ALTIJD een min-
der prettig prijskaartje. Van
gezellig babbelen komt bijna
altijd meer op het internet. Het
gaat in ieder geval allemaal
een stuk makkelijker dan in het
normale leven.

Virtueel vreemdgaan bestaat
dus echt! Het begint namelijk
in je gedachten en het is je
eigen keuze. (Bron: IMMI)

geef
om
dit
kind
giro 7 800 800
‘s Hertogenbosch

Stichting Liliane Fonds
Haven singel 26
5211 TX ‘s-Hertogenbosch
T0800 7 800 800 (gratis)
www.lilianefonds.nl
voorlichting@lilianefonds.nl

Het speciale fonds 
voor kinderen met
een handicap in 
ontwikkelinglanden
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Ouderen verdienen extra aandacht. Het Nationaal Fonds
Ouderenhulp organiseert op zondag 25 juni weer de nationale
Vergeet-me-niet Dag. Ouderen worden dan in het zonnetje gezet
waarbij de aandacht uitgaat naar de eenzamen onder hen.

De eerste zondag van de zomer
is een bijzondere dag. Dan zorgt
het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp er sinds drie jaar voor dat
het een dag wordt waarop
ouderen extra aandacht krijgen.
Even wordt aandacht gevraagd
voor het feit dat 200.000
ouderen in Nederland (bijna)
geen bezoek krijgen en hun
dagen slijten in eenzaamheid.

Op deze zondag worden oude-
ren extra in het zonnetje gezet.
Bewoners van verzorgingshui-
zen worden verblijd met een
picknick, waaraan bezoekers
en omwonenden ook kunnen
deelnemen. Tijdens de zomer-
maanden blijken ouderen vaak
het eenzaamst, omdat familie,
vrienden en verzorgend perso-
neel met vakantie zijn. Uit
onderzoek is gebleken dat in
Nederland 1 miljoen ouderen

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ouderen in ‘t zonnetje met
Vergeet-me-niet Dag

‘Hoe wil ik wonen in de toekomst?’. Een cruciale levensvraag
voor de ouder wordende mens. De huidige 50Plusser is niet
gesteld op collectieve woonoplossingen, voor hen is zelfstan-
digheid een groot goed. Dit blijkt uit het woononderzoek dat
het tijdschrift Zin opzette samen met TNS/NIPO.

Wezenlijk voor het behoud van zelfstandigheid. Eén van de
voornaamste conclusies uit een maandag gepresenteerd
onderzoek van de ouderenbond Unie KBO samen met de
Fietsersbond. Ouderen zien fietsen als punt van belang in
hun sociaal functioneren.

Nederlanders tussen de 50 en
65 jaar hebben een eigen huis
en daar blijven ze het liefst zo
lang mogelijk in wonen. De
veelbesproken seniorenstad
ziet slechts drie kwart van de
ondervraagden zitten. Naar
verwachting van theoretici en
projectontwikkelaars zou de
zogeheten seniorenstad tot
een populaire woonvorm gaan
horen. Het representatieve
onderzoek van TNS/NIPO en
Zin onder 500 50-plussers
spreekt dit echter tegen.

In een seniorenstad of -wijk
wonen uitsluitend 50-plussers.
Juist die collectiviteit van een
seniorenstad vinden 50-plus-
sers niet aantrekkelijk. Liever
wonen zij met verschillenden

50Plussers zien seniorenstad 
niet zitten

Onderzoek onderstreept
belang fietsen voor ouderen

wekelijkse bezoekjes. Rob wilde
iets betekenen voor een ouder
iemand die dat nodig had. Via
de vrijwilligerscentrale ‘vond’
hij Ria. “Dit uurtje betekende
àlles voor Ria. Maar ook voor
mij was het een belangrijk
moment in de week gewor-
den.”verklaart Rob.Twee werel-
den kwamen samen.Ria’s dage-
lijkse sleur werd doorbroken en
genoot van haar bezoekjes.
Maar sommige van haar huis-
genoten kregen nooit aanloop.
“Ik kon onmogelijk met ieder-
een gaan wandelen,” vertelde
Rob. Hij bedacht daarom de
Vergeet-me-niet Dag. Deze dag
- steeds op de eerste zondag
van de zomer - wordt sinds drie
jaar georganiseerd door het
Nationaal Fonds Ouderenhulp.

Het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp hoopt dat door de bezoe-
ken langdurige contacten ont-
staan, waardoor eenzaamheid
op een constructieve manier
wordt aangepakt. Via de site:
www.vergeetmenietdag.nl is
te lezen welke andere verzor-
gingshuizen hun deuren open
stellen en wat voor activitei-
ten ze organiseren.

typen mensen, jong en oud, in
een wijk. Juist de diversiteit vin-
den zij aantrekkelijk; het letter-
lijk midden in het leven staan
is buitengewoon belangrijk.

Het slechte imago van een ver-
zorgingshuis of verpleeghuis
komt in dit onderzoek duide-
lijk naar voren. De beide woon-
en leefvormen zijn met 10%
het minst aantrekkelijk.
Inwonen bij de eigen kinderen
blijkt anno 2006 echt uit de
tijd te zijn: slechts 3% van de
mensen tussen 50 en 65 ziet
deze mogelijke woonvorm zit-
ten als ze ouder worden.Veruit
de meerderheid van de 50-
plussers zien het liefst jong en
oud “gewoon” door elkaar
wonen in hun wijk (81%).

Het zijn de fysieke ongemak-
ken die ouderen soms de das
om doen. Die maken oudere
fietsers tot de kwetsbare ver-
keersdeelnemers. Dat wil ech-
ter niet zeggen dat iedere
oudere fietser extra gevaar
loopt in het verkeer. Een fitte
tachtiger kan een zekerder ver-
keersdeelnemer zijn dan een
gestreste dertiger met rugpro-
blemen.

Voor de gezondheid van oude-
ren is fietsen buitengewoon
waardevol. Uitgaand van de
norm voor Gezond Bewegen is
regelmatig een half uurtje fiet-
sen in een rustig tempo pure
winst voor de gezondheid. Dat
betekent minder hart- en vaat-

Senioren presenteren zich overal. Ook op het tv-scherm.
In de vorm van een tiental teletekstpagina’s die 
iedere televisiekijker ontvangen kan.

Informatie is overal. Nu ook
speciaal voor senioren en
wel ‘achter’ RTL4. Snel en
eenvoudig voor iedereen op
te zoeken. Kies de zender
RTL4 en druk op de knop
teletekst. Op pagina 760
kunt u kiezen uit informa-
tiepagina’s als Wonen,
Geld&Recht, Gezondheid&
Zorg en Vrije Tijd.
Ook staat er op
pagina 765 regel-
matig een nieuwe
“Uit-tip”. Er wordt
geschreven over 
allerlei actuele
zaken op het inte-
ressegebied van

50Plus nu ook op 
RTL4-teletekst

50Plussers. Dat kan uit-
eenlopen van bijzondere
gebeurtenissen tot handige
tips. De nieuwe rubriek 
valt onder het kopje
‘Lifestyle’. Het onderdeel
‘50Plus’ is sinds 15 maart in
de lucht en wordt verzorgd
door de ouderenbond
ANBO.

aan vrienden en familie. De
fiets is dus zeker ook een niet
te verwaarlozen praktische
voorziening in het leven van
ouderen. Daarnaast wordt er
heel veel recreatief gefietst.

Fietsdiefstalrisico is een factor
die ook voor oudere fietsers
speelt. Uit verscheidene onder-
zoeken is bekend dat angst
voor fietsdiefstal een belang-
rijke reden is voor mensen 
om voor sommige bestemmin-
gen de fiets te laten staan.
Bewaakte fietsstallingen 
zijn dan ook een zinvolle 
voorziening. Uit het onderzoek
komt duidelijk naar voren 
dat gemeenten en provincies
meer moeten investeren in
rustige fietsroutes door 
verblijfsgebieden in plaats 
van fietspaden langs drukke
verkeersaders. Zeker in een
plaats als Zandvoort met haar
magnifieke duinlandschap 
is een goed functionerend
fietspadennet van groot
belang.

ziekten en een toename van de
kwaliteit van leven. Uit het
onderzoek blijkt dat veel fiet-
sende ouderen zich gezonder
voelen dan de gemiddelde
Nederlander. Fietsen is gezond,
het is goed voor het milieu en
het is een ontspannen bezig-
heid. Een betere conditie leidt
bovendien weer tot minder
grote veiligheidsrisico’s. De
conclusie is dan ook dat de
overheid en andere betrokke-
nen moet zorgen dat ouderen
die willen fietsen, dat ook zo
gemakkelijk mogelijk kunnen
doen.

De fiets bleek bij 55Plussers
vooral gebruikt te worden voor
boodschappen, voor bezoekjes

zich wel eens eenzaam voelen,
200.000 van deze ouderen
voelen zich extreem eenzaam.

Om aandacht te vestigen op dit
terugkerend probleem roept het
Nationaal Fonds Ouderenhulp
tijdens deze eerste zondag van
de zomer -25 juni- op om oude-
ren eens extra in het zonnetje
te zetten. In heel Nederland
gaan ouderen uit verzorgings-
huizen gezellig met omwonen-
den picknicken of worden ze 
verwend met een high tea.

Vergeet-me-niet Dag is ont-
staan uit een reeks ‘toevalighe-
den’. Ria , een Amsterdamse
vrouw van 87, woonde in een
verzorgingshuis. Ze had geen
familie meer en was erg een-
zaam. Tot Rob Vriens, een 43-
jarige theaterreggisseur, haar
kwam opvrolijken met zijn
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Compleet gerenoveerde, zeer lichte bovenwoning 
met 5 kamers en een grote zolder verdeeld over 
3 verdiepingen. Groot balkon op het oosten en 
westen. Begane grond hal; 1e et:  overloop; toilet; 
nieuwe keuken v.v. inbouwapp. en balkon west; 
kamers en suite (24 en 18 m2) v.v. inbouwkasten 
en originele schuifdeuren en schuifpuien naar 
balkons; nieuwe badkamer met ligbad en dou-
che; 2e et.: overloop; 3 slaapkamers waarvan 
1 met 2 inbouwkasten; zolder bereikbaar via 
vlizotrap.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

In perfecte staat van onderhoud en met behoud 
van originele stijldetails gerenoveerd vrijstaand 
en pittoresk landhuisje met tuin rondom, oprit 
voor 3 auto’s en garage. De woning is in 2005 
geheel professioneel ver(nieuw)bouwd. Sfeervol 
entree, ruime hal met garderobe, gietijzeren
Spaanse trap; kelder; woonkamer met open
haard en handgemaakte schouw; eiken visgraat 
parketvloer; moderne keuken v.v. alle inbouw-
app.; op de 1e etage een riante slaapkamer met 
veel kastruimte en luxe badkamer met vrijstaand 
bad. Was/droogruimte en 2e toilet. 

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Westerparkstraat 10 Hogeweg 76/4 Oranjestraat 14 a

In het centum ligt op de 1e etage dit uitstekend 
onderhouden 3 kamerappartement met inpan-
dige berging en garageplaats in de onderbouw. 
Lift in gebouw aanwezig. Ind. Entree; hal; gang; 
L-vormige woonkamer (ca. 45 m2) met open-
slaande deuren naar het balkon op het zuiden; 
moderne open keuken v.v. inbouwapparatuur en 
granieten blad;  slaapkamer met vaste kast en 
balkon; slaapkamer. Marmeren vloer door het 
gehele appartement.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

zaterdag 1 juli open huis van 11.00 - 13.00 uur
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Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

die de schadebehandeling, het afsluiten 
en wijzigen van verzekeringen en het 
ondersteunen van de administratie tot 
zijn of haar taken heeft. 

Voor deze starterfunctie zoeken wij 
een jeugdige collega met de volgende 
eigenschappen: leergierig, niet bang
voor verantwoordelijkheid, teamplayer
en in het bezit van een mbo-diploma.  
Heb je interesse, laat dan snel iets van 
je horen. 

Bel 023-5714534 en vraag naar 
de heer C. Dorsman

Dorsman 
Assurantiën
Zandvoort - Passage 11

Ter versterking van ons kleine
enthousiaste team zoeken wij een

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER

Uw Sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en
kleuren vanaf 1 t/m 30 juni
of zolang de voorraad strekt.

ALLE ONGEWENSTE 
HAREN WEG

d.m.v. de nieuwste technologie 
met flitslicht

Wij hebben al 2 jaar ervaring met
het duurzaam verwijderen van 

overbeharing dmv flitslicht.

Bovenlip 30,00
Kin 30,00
Bikinilijn 50,00
Oksels 50,00
Onderbenen 160,00 

Bel voor een 
gratis consult:
Tel: 5730428

Passage 12
2042 KT Zandvoort
023 5 71 52 52
06 48 23 18 67

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 
9.00- tot 18.00 uur

Kledingreparatie en stomerij
Ook nieuwe kleding maken

1 uurs-service:

Kleine veranderingen
binnen 1 uur klaar!
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31 mei 2006, boom veroorzaakt overlast, wel 
herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Evenementenvergunningen verleend 
Een evenementenvergunning is verleend voor:
- een rommelmarkt op 16 juli 2006 in de Potgieter-

straat, Genestetstraat, Da Costastraat en het
Ten Kateplantsoen te Zandvoort (verzonden op 
14 juni).

- een drietal braderieën op 16 juli, 30 juli en 20 augus-
tus 2006 op het Burgemeester van Fenemaplein te
Zandvoort (verzonden op 13 juni).

- het houden van het evenement “Protest Beach
Happening” bij Strandpaviljoen Booker op woens-
dag 12 juli 2006 van 19:00 uur tot 24:00 uur (ver-
zonden op 14 juni).

- de Kortebaandraverij op 20 juli 2006 op de Zeestraat
te Zandvoort. De vergunning is aan de organisatie
(verzonden op 15 juni 2006).

- een straatbarbecue op 15 juli 2006 in de Jan
Steenstraat en de Van Ostadestraat te Zandvoort
(vergunning verzonden 16 juni 2006)

- een kleinschalig theater en disciplinaire kunsten fes-
tival op het strand van 29 juni tot en met 2 juli 2006
ter hoogte van strandpaviljoen 27 te Zandvoort

(vergunning verzonden op 16 juni 2006).
- een roeiwedstrijd georganiseerd door de

Zandvoortse Reddingsbrigade ter hoogte van
Reddingspost Piet Oud op 26 augustus 2006 
(vergunning verzonden op 16 juni 2006).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen,
vertoningen op of aan de weg, het houden van 
optochten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur,
ontheffing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten,
dient u uw bezwaarschrift aan de burgemeester 
te richten.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Via Digipanel worden een paar keer
per jaar de meningen gevraagd van
de leden. Ook u kunt zich aanmel-
den als panellid. U wordt gevraagd
uw mening te geven over een uit-
eenlopend aantal onderwerpen via
een korte enquête op Internet. De
onderwerpen zijn legio en kunnen
met van alles te maken hebben,
van leefbaarheid in de buurt en
onderhoud van de openbare ruim-
te, via sport- en cultuurdeelname
tot gemeentepolitiek enz.

Het college heeft ingestemd met
een proeftijd van één jaar, waarna
er geëvalueerd zal worden. Door
deze manier van werken krijgt het
college in zeer korte tijd veel gege-
vens en kan het daarnaar hande-

Gemeente vraagt uw mening 
De gemeente Zandvoort wil graag weten wat de ingezetenen denken
en vinden over genomen en te nemen besluiten. Daartoe heeft
de gemeente onlangs een nieuw instrument in de arm genomen:
het Digipanel.

len. Naar verwachting kan de eer-
ste enquête in september of okto-
ber gehouden worden.

De gemeente is op zoek naar
Zandvoorters die zich aan 
willen melden voor het panel.
Om deel te kunnen nemen 
gelden slechts enkele voorwaarden:
u bent inwoner van de gemeente
Zandvoort, u bent 18 jaar of ouder
en u beschikt over een e-mailadres
en een internetverbinding. Voor
meer informatie over het Digipanel
kunt u contact opnemen met
mevrouw Danny van der Reep van
de werkeenheid Communicatie,
telefonisch te bereiken onder num-
mer 5740100, of via e-mail:
d.van.der.reep@zandvoort.nl
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 25 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 13 juni
en de verdere in week 24 door het college genomen
besluiten zijn 20 juni vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 juni. Op de
agenda staat:
1 Opening
2 Loting
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Vaststellen agenda
5 Vaststellen notulen van 25 april en 30 mei 2006
6 Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging van raads-

lid
7 Hamerstukken:

a. Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappe-
lijke regelingen

1. Jaarverslag 2005 en Begroting 2007 
Afvalverwerking Zuid-Kennemerland

2.  Jaarverslag Paswerk
b. Modernisering Wet sociale werkvoorziening 

(WSW) van de gemeente Haarlem d.d. 21 januari 
2006

c. Voorjaarsnota
d. Verordening klachtenbehandeling 2006
e. Jaarrekening 2005
f. Berap
g. Aankoop gronden NS
h. Vaststellen 2e wijzigingsverordening Verordening 

leges 2006 incl.toelichting.
i. Plan van scholen 2007/2008 - 2009/2010
j. Krediet Parkbuurt

8 Raadsvoorstel Middenboulevard
9 Reconstructie Zandvoortselaan
10 Versnelling nieuwbouw brede school LDC
11 Jaarrekeningen/begrotingen gemeenschappelijke

regelingen

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-
te agenda op de website. Van de definitieve agenda
zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-
baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale
Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-
baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en
22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,
ether FM 106,9).

Festiviteiten op het strand
In de vergadering van 30 mei 2006 heeft het college
van Zandvoort besloten conform advies van het
Ondernemers Platform Zandvoort d.d. 28 april 2006
de volgende dagen waarop collectieve festiviteiten in
2006 kunnen plaatsvinden, aan te wijzen: 29 juli - 
26 augustus - 2 september - 30 december.
Daarnaast heeft het college de dagen vastgesteld
waarop de drie incidentele festiviteiten per deelgebied
(totaal 5) op het strand kunnen worden gehouden. Het
overzicht ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het
gemeentehuis.

Inloopavond en start inspraak voorontwerp bestem-
mingsplan Middenboulevard
Bij de portefeuilleverdeling in het nieuwe college is

wethouder Marten Bierman als eerst verantwoorde-
lijke en wethouder Wilfred Tates als tweede man, voor
het project Middenboulevard. De komende raadsperi-
ode zijn deze wethouders de politiek-bestuurlijk ver-
antwoordelijken en zullen het project begeleiden bin-
nen de kaders die door de nieuwe gemeenteraad zijn
opgesteld.

In deze fase van het voorontwerp is het bestemming-
plan nog gebaseerd op het zgn. RFP (Ruimtelijk
Functioneel Plan). Hierdoor wordt ook impliciet ver-
wezen naar nota van uitgangspunten 2002 en de
Structuurschets 1996.
Aangezien in de raadsopdracht staat dat het RFP zal
moeten worden heroverwogen is het mogelijk dat het
ontwerpbestemmingsplan een (deels) andere ruimte-
lijke onderbouwing en daarmee gepaard gaande invul-
ling krijgt.
De belangrijkste punten waarop herbezinning van het
R.F.P. zal plaatsvinden zijn:
- Het karakter van het stuk (meer een verkenning dan

een plan)
- Het beginsel van het duinmodel annex de balans

bebouwd-onbebouwd.
- De kwaliteit van de openbare ruimte.
- De locaties en omvang van de toegedachte functies.
- Parkeren.
- Grondopbrengsten/grondexploitatie, verhaal- en

subsidiemogelijkheden.

Deze koerswijziging betekent wel, dat er verder
gewerkt kan worden aan het project op die onderdelen
waar het kan.

Voorontwerp bestemmingsplan:
Het voorontwerpbestemmingsplan “Middenboulevard”
bevat het gebied globaal gelegen tussen de 
Jac. Heemskerckstraat, Zeereep, Thorbeckestraat,
Watertorenplein en Burg.. Engelbertsstraat.

In de lijn van de raadsopdracht zullen de locaties “het
Badhuisplein”, “het Palacegebied” alsmede het
Watertorenplein (de zgn Polen) in ontwikkeling 
worden genomen. In het voorontwerp-bestemmings-
plan zijn de ontwikkelingen door middel van
“Centrumfuncties”en “Woondoeleinden” met bij-
behorende voorzieningen direct bestemd. Dit
geldt ook voor de in het plangebied te handhaven
gebouwen.

De gebieden, waar de huidige situatie blijft gehand-
haafd - dus wordt bevroren - hebben een uitwerkings-
bevoegdheid gekregen. Een uitwerkingsbevoegdheid
wil zeggen, dat er een mogelijkheid is gecreëerd voor
de gemeenteraad om later met een uitwerkingsplan
te komen voor dat gebied. In dit geval heeft de gemeen-
teraad aan het college opgedragen, dat dit alleen
mogelijk is als 75 % van de eigenaren van de eventueel
benodigde woningen daarmee instemt. Dit geldt met
name voor het gebied “Favaugeplein e.o.” Dezelfde
redenering is toegepast voor het gebied van het Burg.
van Fenemaplein (zeezijde).

Inloopavond +inspraak:
Voordat de inspraakperiode start, zal op donderdag 
29 juni 2006 een inloopavond worden gehouden,
waarbij een ieder desgewenst een nadere toelichting
kan krijgen op de onderdelen en uitgangspunten van
het bestemmingsplan en de verdere besluitvorming.
Locatie: Raadhuis, Raadzaal - ingang Bordes,
Raadhuisplein - aanvang 19.00 uur - 21.00 uur.

Het plan ligt vervolgens overeenkomstig de bepalin-
gen van de inspraakverordening tijdens de openings-
tijden vanaf vrijdag 30 juni 2006 gedurende 6 weken
ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis en de
openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen
reacties schriftelijk worden gericht aan het college van
Burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Voor mondelinge reacties kan een tele-
fonische afspraak maken met mevr. E. den Breejen,
mevr. L. van der Hek-Vermeer of de heer J.A. Sandbergen
allen werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar onder het
algemene nummer: 023 - 5740 100.

Bij het voorontwerpbestemmingsplan liggen ook de
volgende stukken ter inzage; de besluiten van burge-
meester en wethouders van de data 16 en 23 mei, het
deel van de raadsopdracht inzake de Middenboulevard,
de bewonersbrief en het raadsvoorstel over de
Middenboulevard.

Bouwverordening 2006
In de vergadering van 30 mei 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de nieuwe “bouwverordening
2006” vastgesteld onder gelijktijdige intrekking 
van de oude “bouwverordening 2004”. Deze ver-
ordening treedt in werking op 1 juli 2006 en ligt
ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis van 
de gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2 te Zandvoort.
De nieuwe verordening betreft de tiende serie van 
wijzigingen van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Deze publicatie vindt plaats naar aan-
leiding van het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van 
de Gemeentewet.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van
de agendapunten die op 27 juni 2006 aan de gemeen-
teraad ter vaststelling worden voorgelegd en die finan-
ciële consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden
tot en met 27 juni 2006 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
- Koninginneweg 19 te Zandvoort, vernieuwen serre

en balkon, ingekomen 09 juni 2006, 2006-109Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze pu-
blicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of 
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden ge-
publiceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Wilhelminaweg 42, 1 dennenboom, aanvraag 

ingekomen 30 mei 2006, boom veroorzaakt
overlast, wel herplantplicht.

- Max Euwestraat 66, 1 conifeer, aanvraag ingekomen
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Horoscoop

Deze week een grote bruine slanke dame.
Freya heet ze en ze houdt van heel veel ren-
nen en spelen. Dat is natuurlijk hartsikke leuk,
maar het kan bij haar ook wel eens lastig zijn.
Als je in het bos loopt en ze ziet een andere
hond, dan komt ze echt niet meer. Maar ze is
in ieder geval sociaal met andere honden. Ze
moeten wel een beetje stoer zijn, want zij is
zelf ook wel stoer. Kleine bange hondjes gaat
ze gewoon pesten.
Met Freya moet je echt super creatief zijn. Ze
is superslim en is snel verveeld. Als ze de ene
keer komt met een koekje, denkt ze de vol-
gende keer. Bedenk maar iets leukers voor me
om naar je toe te komen. Freya luistert heel
goed als je haar aan de lijn hebt. Als je  maar
koekjes bij je hebt!!! Freya kan wel even alleen
zijn, maar dan moet ze natuurlijk wel eerst
lekker rennen. Katten vindt ze superinteres-
sant, ze loopt er steeds achterna. Dus ze kan
waarschijnlijk wel met een kat die van zich af
slaat, als hij het zat is. Wie heeft er veel ener-

gie, geduld en is creatief en heeft
ruimte voor deze lieve schat?
Kom gerust even kijken in het
dierentehuis in Zandvoort.
Geopend van maandag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Tel: 5713888,
www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier van de week

Recept Recept

Benodigdheden:
• 8 beetgaar gekookte 

asperges
• 2 eieren
• 120 gr. Parmaham, in 

dunne plakjes
• 75 gr. blauwaderkaas 

(Roquefort, Gorgonzola,
Blue Stilton, Danish Blue),

• 1 etl. wittewijnazijn
• 3 etl. slagroom

• 1 dl. olijfolie
• 1 thl. Dijon mosterd
• 1 thl fijngesneden 

verse tijm
• zout
• zwarte peper uit de 

molen
• 250 gr. jonge spinazie
• 1 etl. fijngesneden 

peterselie

Voorbereiding:
Schil de asperges en kook ze
beetgaar. Laat ze uitlekken en
afkoelen in een vergiet. Verhit
de grill op de hoogste stand.
Kook de eieren 8 minuten,
spoel ze koud, pel ze en snijd
ze grof. Snijd de afgekoelde
asperges in schuine stukjes.

Bereiding:
Snijd de plakjes ham één keer
overlangs door en grill ze op
een bakplaat ca. 15 cm onder
het grillelement knapperig.
Laat ze op keukenpapier afkoe-
len. Pureer in een blender de

Spinazie-aspergesalade met Parmaham en
dressing van blauwaderkaas

Lunchgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te 
vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor
in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen 
vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5 7 4 1 9
6

1 6 5
1 8 2

9 5 8 1
8 6 4 3

2 5 4 8
4 5

4 7 5 3 9 6 1 8 2
9 2 8 1 5 7 6 3 4
1 6 3 4 2 8 5 7 9
6 8 4 2 3 9 7 1 5
2 1 7 5 6 4 8 9 3
3 5 9 7 8 1 2 4 6
8 4 2 9 1 5 3 6 7
7 3 1 6 4 2 9 5 8
5 9 6 8 7 3 4 2 1

kaas, de azijn, de slagroom, de
olie, de mosterd en de tijm tot
een licht romig mengsel en
breng op smaak met zout en
peper. Was de spinazie en
droog ze in een slacentrifuge.
Meng in een grote kom de spi-
nazie luchtig met de eieren,
asperges en zoveel dressing
dat de salade luchtig blijft.
Verdeel de salade over borden
of kommen en schik de knap-
perige ham erop. Bestrooi met
de peterselie. Lekker met
geroosterd maïsbrood en
boter.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Oplossing sudoku week 20

Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

De komende week staat in het
teken van verlies, Rammetje. Je
moet een oude kleine-meisjes-
droom opgeven of je raakt een
dierbaar persoon kwijt. Jammer,
maar daar is nu eenmaal niets aan
te doen.

Heibel op je werk. En als je je kop-
pie er niet bij houdt, delf jij het
onderspit.Wacht niet lijdzaam op
de dingen die komen gaan, maar
maak je collega’s en je baas duide-
lijk wat voor vlees ze in de kuip
hebben.

Er ligt een financiële meevaller in
het verschiet. Dat komt mooi uit,
want jij bent zo’n vrouw die aan
het eind van haar geld altijd 
nog een beetje maand over heeft.
Leg jezelf hiermee lekker in de 
watten.

Je hebt je de afgelopen maanden
zo op je werk gestort dat je als het
ware met oogkleppen op hebt
rondgelopen. En waarschijnlijk had
je ook oordopjes in. Iemand wil je!
En hij is nog leuk ook! 

Je hebt het vast al gemerkt,
Maagd. 2006 is helemaal jouw
jaar en de komende tijd maak je
een compleet nieuwe start. Dit is
het moment om knopen door te
hakken. En dat weet je.

Oude frustraties steken de kop op
waardoor je overhoop komt te 
liggen met je familie.Harteloos,vind
je hun reactie.Maar zelf word je ook
depri van die oeroude koeien waar
niemand meer op zit te wachten.

Stilzitten is niets voor jou,dat weten
we. Maar zoals je nu bezig bent is
toch werkelijk overdreven. Neem
dus even wat gas terug en wees
een beetje zuinig op jezelf. Dan kun
je er weer keihard tegen aan!

Oh, wat is het toch fijn, om een
Weegschaal te zijn. Jij vindt het
leven verrukkelijk en je beschouwt
jezelf als de kroon van Gods schep-
ping. Zelfvertrouwen heb je niet
nodig en dat is weleens goed.

Tot nu toe is het jaar 2006 niet
bepaald een groot feest geweest.
En dat gaat het deze week ook niet
worden. Je hebt de afgelopen
maanden niet echt geluk gehad,
maar volgende week gaat het
tij keren

Kijk uit voor een Schorpioen in je
omgeving. Zij ziet groen en geel
van afgunst en ze gunt jou 
het licht in de ogen niet. Het
vervelende is dat jij je van geen
kwaad bewust bent. Let een 
beetje op!    

Positief blijven deze week! Ook 
al kost dat je veel moeite. Het
kan best opluchten om af en toe
groen van jaloezie te zijn of met
afgunst te reageren op mensen,
maar wees niet al te negatief,
Schorpioentje.

Je zit emotioneel op een droogje.
En dat is je eigen schuld. Je voelt
je een beetje alleen, maar je onder-
neemt ook helemaal geen actie
om nieuwe vrienden te maken.
Houd hiermee op en onderneem
weer wat.
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Voetbal

Afgelopen zaterdag is het 37e futsaltoernooi van SV Zandvoort
weer ten einde gekomen. Traditiegetrouw werd toen in vier
finales uitgemaakt wie in de verschillende klassen de winnaars
van 2006 zouden worden.

2e Oude Halt Straatvoetbaltoernooi weer succes

Schaken

Het team van Chess Society
bestaande uit: Chris van
Bockel, Olaf Cliteur, Leo
Keesman en Dennis van der
Meijden dat uit 45 teams tot
de laatste vier was doorge-
drongen, hield er vorige week
zaterdag tijdens de finaledag
in Zaandam ernstig rekening
mee dat er niet meer in zou zit-
ten dan de vierde plaats. De
andere 3 deelnemers Heem-
stede, HWP Zaandam en het
Alkmaars Schaakgenootschap
waren immers alle drie hoog
geëindigd in de promotieklasse
en op papier een stuk sterker.
De loting voor de halve finale
koppelde Chess Society aan

Zaandam. Ondanks het klas-
senverschil leverde Chess een
goede strijd. Keesman verde-
digde zich dapper, doch verloor.
Geluk voor Chess was dat dit
aan het vierde bord was, het
bord waarvan de uitslag als
eerste vervalt bij een eventu-
eel 2-2 gelijkspel. Ook bij Van
Bockel ging het echter mis.
Toen na ruim drie uur spelen
Van der Meijden capituleerde
was het bekeravontuur offici-
eel ten einde.

Ook Cliteur had de zaak op een
onnatuurlijke manier proberen
te forceren en kon niet voorko-
men tegen zijn eerste verlies-

Chess Society pakt brons op finaledag bekertoernooi

Futsal

Afgelopen zaterdag werd het
voor de tweede maal een suc-
ces. Ruim 120 blije kinderen,
vrolijke gezichten bij de ouders
en iedereen die erbij kwam kij-
ken. Over die belangstelling
konden de organisatoren ove-
rigens niet klagen. Men schat
het aantal bezoekers op circa
500 (!) waarmee dit evene-
ment een bijzondere waarde
heeft voor sponsoren.

Het bekerviertal van schaakclub Chess Society Zandvoort heeft
de unieke reeks in de Noord-Hollandse beker met een fraaie
derde prijs afgerond. De Zandvoortse cupfighter verloor welis-
waar vorige week zaterdag de halve finale, doch herstelde zich
prima in de troostfinale tegen het veel sterker geachte
Heemstede. Na al eerder geschiedenis geschreven te hebben
met een vierde plaats in de eerste klasse, kan er na deze unieke
bronzen plak in de beker met recht gesproken worden van het
beste resultaat ooit in de rijke Zandvoortse schaakgeschiedenis.

de verlenging te sterk voor Poel
& v.d. Putten. In de ‘Eerste
divisie’ ging de titel naar Sack
Time dat Aurora vernederde
met 3-12. Grote kampioen 
van de ‘Eredivisie’ werd 
Total Football Agency (TFA)
met spelers van de Kon. HFC.
In een zeer onderhoudende
finalewedstrijd wonnen zij 
van de jonge spelers van
Grandcafé Danzee en hebben
laten zien dat de verloren 
finale van vorig jaar een ‘klein’
foutje was.

TFA grote winnaar 
futsaltoernooi

Circa zes weken heeft de
Korverhal in het teken gestaan
van het jaarlijkse futsaltoer-
nooi van SV Zandvoort. Via
voorronden werden de acht
finalisten in de vier klassen
bekend en die hebben afgelo-
pen zaterdag uitgemaakt wie
er kampioen werd. In de ‘Eerste
klasse’ werd Café Oomstee na
verlenging met 2-1 kampioen.
De ‘Hoofdklasse’ werd een
prooi voor de kampioen uit de
‘Eredivisie’ van vorig jaar:
Schoffies. Zij waren met 5-4 in

Indelingen SV Zandvoort
Het KNVB district West I heeft
de indelingen bekend gemaakt
voor het voetbalseizoen 2006/
2007. Het eerste zaterdag-
elftal van de SV Zandvoort
zal spelen in de 2e klasse A met
als opmerkelijke nieuweling
Marken. Een team dat enkele
jaren geleden nog uitkwam in
de hoofdklasse.

Het zondagelftal van SV Zand-
voort is ingedeeld in de 4e klas-
se D met zeven tegenstander
uit de gemeente Haarlem.
Daarbij ook het elftal van d
nieuwe fusieclub Olympia
Haarlem, een nieuwe omnis-
portvereniging die gevormd is
uit DCO, TYBB en DSC’74.

Het Oude Halt Straatvoet-
baltoernooi
staat in het
teken van de 
Johan Cruijff
Foundation
en het opge-
haalde geld
wordt naar
deze organi-
satie overge-
maakt. Dit

Op 17 juni 2005 organiseerde een aantal vaders het oude halt
straatvoetbaltoernooi. Een spontaan idee werd omgezet in een
heerlijke dag waar iedereen met plezier op terugkeek.

partij van het seizoen aan te
lopen. De strijd om het brons
bracht ‘s middags een heuse
derby op het programma:
Heemstede, de nummer twee
uit de promotieklasse. Op het
vierde bord trof Keesman het
weer niet. De Zandvoorter die
er persoonlijk verantwoorde-
lijk voor was dat Chess in april
de kwartfinale in Hoorn over-
leefde, verloor. Chess bleef
natuurlijk in de race door het
feit dat deze verliespartij ver-
valt bij een 2-2 stand. Cliteur
zette bekwaam tegenstander
Van Zanten van tafel en daar-
mee was de burenruzie weer
in evenwicht. Van Bockel ver-
loor, het was echter Van der
Meijden die met een zeer
fraaie overwinning op Anne
Brandsma, het Zandvoortse
feest inluidde. De 2-2 eind-
stand werd immers omgebo-
gen in een 2-1 overwinning
waarmee de derde prijs mee-
genomen werd naar de bad-
plaats.
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Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Kroon Mode
Meijershof, Restaurant
Monuta
Nova College
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Schoonheidssalon Claudia

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Oomstee

Toerkoop Zonvaart
Trade Ard
Van der Valk & Swart

notarissen
Van Schaik, makelaar
Vrijenhuizenmarkt.nl
Wander & Karin
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Alive 

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Boulevardschaar
Dorsman Assurantiën
Fairy Golf
Gemeente Zandvoort

Zandvoort Optiek

Strandpagina
-3 Ganpati
09 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

jaar kunnen de organisatoren
een bedrag van €538 overma-
ken. Komend jaar zal weer een
zaterdag in juni gereserveerd
worden voor het derde toernooi.

De indelingen zijn als volgt:

Zaterdag West I, 2e klasse A:
Aalsmeer (nieuw), Castricum,
EDO, Kennemerland (beiden
Haarlem), EVC (Edam), HCSC
(Den Helder), Marken (nieuw),
Monnickendam, Wieringer-
meer (nieuw), Zandvoort, ZCFC
(Zaandam) en ZOB (Zuidoost
Beemster).

Zondag West I, 4e klasse D:
De Brug, DSS, HYS (nieuw),
Olympia Haarlem (nieuw),
Ripperda, Schoten (allen uit
Haarlem), Bloemendaal, BSM
(Bennebroek), DIOS (Nieuw-
Vennep), DSOV (Vijfhuizen),
Zandvoort en Zwanenberg.

De toernooidirectie

TFA in de verdediging tegen Danzee
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 DR. J.P. THIJSSEWEG 22 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage
•  Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen
•  Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
•  Volledig wonen op de begane grond
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 652 m2

Vraagprijs: € 649.000,-

 STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

•  Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3e etage
gelegen met berging in de onderbouw

•  Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v.
apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

•  Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
•  Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

 HOGEWEG 74 ZANDVOORT

•  Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
•  Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers
en een zomerhuis met eigen entree

•  Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 220 m2, zomerhuis ca. 80 m2 
•  Perceeloppervlakte 338 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

 EMMAWEG 40 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande villa met garage en oprit, 
midden in het Groene Hart gelegen

•  Royale living , 4 slaapvertrekken, luxe woonkeuken
en 2 moderne badkamers

•  Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
•  Perceeloppervlakte 587 m2 met duin in de tuin wat 

privacy waarborg

Vraagprijs: € 195.000,-

 TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

•  Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4)
met fantastisch uitzicht over boulevard, strand en zee

•  Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen
•  Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers),

moderne keuken en moderne badkamer
•  Eigen parkeerterrein en inpandige berging
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

Vraagprijs: € 885.000,-

 MARISSTRAAT 15 ZANDVOORT

•  Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren 
hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken, 
2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

•  Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing
•  Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren
•  Woonopp. ca. 75 m2 , perceelopp. 112 m2

Vraagprijs: € 249.500,-

DE HYPOTHEEKSHOP 
ÓÓK IN ZANDVOORT

De Hypotheekshop
Kostverlorenstraat 100
2042 PK  Zandvoort

Telefoon: (023) 573 59 87
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0625.indd   1 19-06-2006   14:34:13



De Mannetjes

‘MKB:
meest MKB-onvriendelijke

organisatie 
van Nederland’

Winkels 
op zondag dicht?

1

Zandvoort Optiek

Melding of klacht
over iets in de gemeente? 
Geef het door aan de meldlijn 
(023) 57 40 200.

• Fijn volkoren brood
heel gesneden € 1,50

• Pizzabroodje € 1,50

Nieuw in het assortiment:
• Chocoladecroissant € 1,50

Geldig t/m zondag 2 juli

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 26 • 29 juni 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Zandvoortse patat

Actueel
P7 Schooldirecteur vertrekt

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Heden en Verleden
P15 90 jaar Gereformeerde Kerk

Sport
P23 Zwemvierdaagse

Discussie over verkeerssituatie Boulevard Barnaart:
Voorrang of niet?

Door Joop van Nes jr.

Deze bewering ging gepaard
met nog een bonte uitspraak.
“Vanaf de eerste afslag, kan
het verkeer richting Zandvoort
‘gewoon’ 80 kilometer per uur
rijden. Na iedere afslag moet
namelijk de snelheidsbeper-
king (60 k/u) worden her-
haald”, aldus Paap. Dit ging uw
verslaggever iets te ver en hij

ging zijn licht opsteken bij de
gemeente Zandvoort. Daar
was de deskundige voorlopig
niet aanwezig maar de provin-
cie, als wegbeheerder van de
N200, zou meer uitsluitsel 
kunnen geven. Ondertussen
ook maar even ons licht op-
gestoken bij de verkeersdes-
kundige van de regiopolitie
Kennemerland. Hoewel woord-
voerder Jaap Hage ons door-

stuurde naar de wegbeheer-
der, liet hij wel de politiedes-
kundige naar de beweringen
van Paap kijken. Deze deskun-
dige gaf hem helemaal gelijk.

Provincie
Na een dag kwam er dan ant-
woord van de provincie. Deze
waren het niet volledig oneens
met onze plaatsgenoot: “De
N200 heeft een verhoogde

aanleg. Bij de parkeerterreinen
is gekozen voor zogenaamde
plateaus en niet voor drem-
pels/haaientanden. Het pla-
teau is daar aangelegd waar
ook een kruispunt is. De poten
die er op uit komen zijn dus
gelijkwaardig en dat betekent
dat rechts voorrang heeft. Het
plateau heeft een andere kleur
welke doorloopt naar de par-
keerterreinen. Daarmee vormt
het optisch een geheel.
De snelheidsbeperkende bor-
den hoeven niet herhaald te
worden als er geen sprake is
van nieuw verkeer. Het verkeer
dat van de parkeerterreinen
komt is geen nieuw verkeer,
want ze zijn al eerder op de
weg geweest. Ze weten dus
van de maximum snelheid.
Verder is de weg zo aangelegd
dat de maximum snelheid min
of meer afgedwongen wordt.

Is dit een kruising of niet? De meningen zijn verdeeld

Een ingezonden brief over de
verkeerssituatie op de Boule-
vard Barnaart, heeft nogal
wat voeten in de aarde gehad.
Als eerste reageerde Nico
Paap van Verkeerscentrum
Zandvoort. Hij hield een heel
pleidooi waaruit bleek dat het
verkeer van Bloemendaal
richting Zandvoort, voorrang
zou moeten verlenen aan het
verkeer dat uit de parkeervak-
ken de weg op rijdt.

Coalitie aan de hand van wethouder Bierman
naar voorontwerp 

bestemmingsplan Middenboulevard
verstrekkend amendement
dat door de meerderheid van
de raad kon worden gesteund.

Kramer noemde het Ruimtelijk
Functioneel Plan (RFP), dat
vorig jaar werd vastgesteld,
niet meer dan een ruimtelijke
functionele verkenning. Ook
willen de liberalen de peil
datum van 1 januari 2005 die,
ter bescherming van de bewo-
ners is opgenomen in het
Garantieplan voor de Midden-
boulevard, uit dat plan halen.
Tevens was de rol van Vesteda,

investeerder en partner van de
gemeente, volgens Kramer niet
geheel duidelijk.

Bij aanvang van agendapunt
8 van de raadsvergadering van
afgelopen dinsdag werd al
meteen duidelijk dat ten aan-
zien van de beloften die de
VVD en OPZ voor de verkiezin-
gen hadden gedaan, het
terugdraaien van de besluiten
aangaande de Midden-
boulevard, niet zo ver zullen
kunnen gaan als zij wel zou-
den willen. Een amendement
van de VVD, ingediend door
Jerry Kramer, werd na een
lange schorsing van tafel
gehaald voor een veel minder

Vervolg zie pag. 9

Vervolg zie pag. 5

Peugeot 306 Cabrio 1.8 Roland Garros
b.j. 1996, 109500km, €5950 

nu €5450
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING
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Kerkdiensten

2

Familieberichten

“Mam je stoel staat klaar!”

Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor 
al haar liefde en zorg voor haar gezin en anderen,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan 
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Loes - Leuntje - Logmans-
van Duivenboden

15 februari 1920 17 juni 2006

Piet Logmans

Loes en Rob
Ronald

Christopher, Kevin, Melissa
Marc

Cristy, Tess

Peter en Marianne
Rick
Bobby

Linnaeusstraat 5-2
2041 BP Zandvoort

Overeenkomstig haar wens heeft de crematieplechtig-
heid in besloten kring plaatsgevonden op donderdag
22 juni in crematorium Westrveld te Driehuis.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
Maar glimlach omdat ik er was.

Omringd door diegenen die hem lief waren, 
is na een moedige strijd, overleden mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Cees Terol
Cornelis Martinus

* Zandvoort,13 juni 1942 † Zeist, 21 juni 2006

Riet Terol - van Engelen

Arjan en Aafke
Lize Mare

Martijn en Erna
Carlijn

Laan van Vollenhove 2103
3706 GT Zeist

De crematieplechtigheid vond plaats op 27 juni in het
bijzijn van familie, vrienden en bekenden.

Vaarwel Cees 
en een behouden vaart,

We hebben bewondering voor de wijze waarop jij
je ziekte gedragen hebt. 

We houden van je...

Familie van Engelen,
vrienden en bekenden.

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Juni/Juli Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
19.22
20.00
20.33
21.08
21.59
23.10
23.57

-

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl
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Maandag en dinsdag
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Burgerlijke stand
ZONDAG 7 MEI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur mw. G. Bijl uit Beverwijk 
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur dhr. P, van der Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop

17 juni  2006 - 23 juni 2006
Geboren:
Famke Josephine, dochter van: van den Berg, Mark
Johan en: Bernhard, Laura.
Nick Wilfred Sijbren, zoon van: Kamphuis, Mike
Wilfred en: Smit, Jenny.
Nathan, zoon van: Lemson, Matthieu en: van Esveld,
Nicole.
Maxim Codi, zoon van: Hoezee, Menno en:
Molenaar, Meta.
Dylan Bartholomeus Johannes, zoon van: van Roon,
Dennis en: Westerman, Priscilla.
Gehuwd:
Molenaar, Erik en: Minden, Iris Christine José.
Stevens, Hendrik Simon en: Schreurs, Brigitte.
Lauwen, Daniel en: van Scheers, Suzanne.
Overleden:
Duivenvoorden, Boudewijn, oud 52 jaar.
Logmans geb. van Duivenboden, Leuntje, oud 86 jaar.
Cabri, Rudy Augustave, oud 82 jaar.

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Aan veel ziekten heeft Ton geleden.
Met grote moed heeft hij voor 

z’n gezondheid gestreden.
Altijd dapper, liefdevol voor het leven,
met vrienden, buren, familie en gezin.

Dat was zijn grote gebeuren; zijn gewin.

Maarten Teunis Hellingman
Ton

Wormerveer, 23 oktober 1938
Zandvoort, 22 juni 2006

Stans Hellingman-Woudman
Martin en Anita
Linet en Evert
Laura en Rob
en kleinkinderen

Linnaeusstraat 5-01
2041 BP Zandvoort

De crematie heeft dinsdag 27 juni plaatsgevonden
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Alstublieft nooit doen 
in Zandvoort

Zo nu en dan komt het ervan.
Gaan we een lekker stuk wan-
delen. Langs het strand. Het is
op deze dag sísheet. Al om
negen uur staat de zon te knet-
teren aan de hemel. Stevig
doorstappend beseffen we
hoeveel geluk we hebben om
in Zandvoort te wonen. Lekker
langs de beach lopen. Zonder
eerst in de file te hoeven staan.

Na een fikse wandeling smaakt
de koffie en, zowaar, gratis
water, heerlijk. De terugweg 
is moeizamer. Het zand mul.
De opgang omhoog nóg erger.
Puf, puf. Héét…Niet klagen.
Conditie!! Al uit de verte horen
we het alarm. Een indringend
geluid. Zal wel een auto zijn. Ja
hoor, een dikke BMW is de oor-
zaak. Knipperlichten wijzen het
obstakel aan. Staat nog net een
puntje in de schaduw van een
riante villa. Een Duitse dame
staat naast de auto. Binnenin
een huilend kind. Op en top
verdrietig uiteraard. Mama (of
Papa) wég en de deuren op
slot. Het raam wél op een kier.
De dame zegt sussende woord-
jes. In het Duits. “Schande!!”,
sissen we beiden. “Ik ga haar
moeder zoeken!”. Mijn vriendin
spurt de afgang weer naar
beneden op zoek naar ouders.
Met mijn mobiel onder hand-
bereik wacht ik nog even af.
112 bellen? Wachten? Wat te
doen…Paar minuten later stormt
vriendin weer naar boven.
“Geen ouders te vinden”, hijgt
ze,“twee tenten afgegaan.”

Een furieus briesende dame
stormt op de auto af met
een anonieme brandweerman
(blijkt later) in haar kielzog.
“Schande, wat een ouders”, gilt
ze boos, “breek ópen die kar.
Dat arme kind!”Net als er actie
wordt ondernomen rent een
dame de Boulevard af.Zwaaiend
met sleutels en “joehoe” roe-
pend. Jaha. De ontaarde moe-
der….Ik zal even niet herhalen
welke woorden ze naar haar
hoofd geslingerd krijgt. In
slechts een halve minuut! Da’s
niet mis en niet voor herhaling
vatbaar. Eén goeie raad: Al
slaapt je kind, laat haar nooit
alleen in de auto achter. Voor
je het weet gebeuren er de 
ergste ongelukken.

Lienke brugman

Verscholen achter woonhuizen ligt hun gezellige onderkomen.
De activiteiten van het Rode Kruis Zandvoort zijn veelomvat-
tend. Toch is uitbreiding en versterking nodig; afgelopen zater-
dag op de ‘Open Dag’ was het hoe en waarom ervan te zien.

Help Rode Kruis 
Zandvoort helpen

door Ton Timmermans

“Kom ons helpen!”. In de gang
van het voormalige schoolge-
bouw ontvangt Martine Joustra

bezoekers van de Open Dag.
Evenals haar collega Elly Keur
is zij gestoken in de smetteloos
witte kledij van het Rode Kruis.
Martine heeft ‘de medische

tak’ van afdeling Zandvoort
onder haar hoede, terwijl Elly
de bezigheden in de ‘sociale
groep’ regelt. Het Rode Kruis is
van plan in september te star-
ten met een kersverse afdeling
die zich op de jeugd vanaf elf
jaar richt.“Dat betekent dat wij
jongeren van rond de elf jaar
in de jeugd-EHBO gaan oplei-
den en andere leuke activitei-
ten met ze gaan doen”, zegt
Marion Schouten die dit Rode
Kruis-onderdeel gaat coachen.

Het Rode Kruis Zandvoort mist
vrijwilligers, vandaar dat ze
met deze open dag nadrukke-
lijk haar gezicht wil laten zien.
Er zijn in de vereniging een
groot scala aan activiteiten.
Zoals prominent aanwezig zijn
in zowel het dorp als op het
circuitpark. Dat gaat van
EHBO-diensten tot klaverjas-
sen in het verzorgingstehuis
aan toe. En alles wat daar-
tussen ligt. Ook het specialis-

tisch vervoer van mensen naar
het vakantieschip Henri
Dunant hoort regelmatig 
tot het takenpakket van het
Zandvoortse Rode Kruis.

“Het gaat goed met het
Zandvoortse Rode Kruis, maar
we missen wat vrijwilligers als
lid, zeker nu Zandvoort ver-
grijst”, vindt Marion. De leden
zijn steeds aanwezig bij aller-
lei evenementen in het dorp,
bij welfarewerk en op het cir-
cuitpark. De vrijwilligers doen
heel divers werk. Zo zijn er
mensen die rummikubben of
klaverjassen in het verzor-
gingshuis Huis in de Duinen.
Of leden die met de ambulan-
ce op het circuit staan. Of soci-
ale projecten opzetten en coa-
chen. Elly Keur valt bij: “Het is
echt niet zo’n stoffige bedoe-
ning als het lijkt”. Geïnteres-
seerden kunnen zich melden
bij Martine Joustra, telefoon
5730297.

Zandvoort heeft de naam een patatdorp te zijn. Daarnaast
claimt het dorp de tweede grootste badplaats van Nederland
te zijn. Dat die twee feiten goed samen kunnen gaan bewijst
de praktijk van alle dag. Zolang de aangeboden waar maar 
kwaliteit heeft.

Zandvoortse patat krijgt
predicaat heerlijk

door Ton Timmermans

“Heerlijk, krokant van buiten,
zacht van binnen.” Eigenaar
Robert Slag van snackbar 
Het Plein aan het Kerkplein in
hartje Zandvoorts is trots 
met het bereiken van de 8e
plaats. Het ANWB-blad De

Kampioen stuurde in 2005 een
ploeg langs de Nederlandse
badplaatsen om uit te testen
waar de lekkerste frites te 
krijgen is. Het testteam
bestaande uit voedingsdes-
kundigen en patatliefhebbers
letten op smaak, beet en 
temperatuur.

Bij verantwoord frituren is de
staat waarin het frituurvet ver-
keert cruciaal. Het zogeheten
transvet dat tijdens een (te
lang) bakproces ontstaat, heeft
een negatieve invloed op 
hart- en bloedvaten. Daarom
wordt het frituurvet bij de
Zandvoortse snackbar mini-
maal om de paar dagen ver-
verst.“Afhankelijk van de druk-
te en het gebruik van het vet
gebeurt dit soms zelfs dage-
lijks”verzekert Robert Slag. Dus
moet de kwaliteit van het
zakje-mét in het oog gehou-
den worden. De laatste tijd
wordt vanwege de kleinere
hoeveelheid verzadigde vetzu-
ren in Het Plein met vloeibaar
frituurvet gewerkt, iets wat de
gezondheid ten goede komt.

Een gouden combinatie:strand-
vertier en patat. Jaarlijks trekt
Zandvoort zo’n vier miljoen

toeristen. Een bezoekersaantal
dat bewijst dat veel mensen
graag komen ontspannen in
Europa’s ‘achtertuin’. Velen
combineren de frisse zeelucht
graag met een zak patat.

Uit het landelijk kustonderzoek
van de ANWB blijkt dat maar
9 van de 50 van het vorig jaar
bezochte patattenten goed uit
de bus komen. Hoewel de
patat van snackbar ‘Het Plein’
in Zandvoort ‘heerlijk’ bleek,
was het ook de vetste.
“We bakken nu dan ook in
vloeibaar en plantaardig fri-
tuurvet, toen die keurmeesters
hier waren nog niet,” aldus
Slag. Ook de duurste patat
bleek in Zandvoort te vinden:
‘Sandwich to go’ vroeg €2,30
(!) voor een frietje mét. De
gezondste friet word overigens
gegeten in Scheveningen. Dus,
Zandvoort, let op uw zaak…

Eén van de patatzaken die door een testteam van de ANWB werd bezocht
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Feest! Buitenschoolse Opvang
‘De Boomhut’ bestaat 12 1/2 jaar!

v/d Meije, vier oproep-
krachten en een aantal
stagiares met veel plezier
aan de opvang van de
circa honderd kinderen.
Zij zijn een zeer enthou-
siast team en organise-
ren gezamenlijk vele acti-
viteiten. Zo staat elke
vakantie in een leuk
thema.

Pluspunt is trots op deze
ontwikkeling en viert op
1 juli van 13.00 uur tot
16.00 uur feest! Een feest
met verschillende activi-
teiten voor de kinderen,
waaronder natuurlijk

schminken, een loterij
met vele leuke prijzen,
een tweedehands kle-
ding- en speelgoed-
markt, een goochelshow
voor de kinderen vanaf
14.00 uur. Een gratis toe-
gangskaartje kan opge-
haald worden tot vrijdag
30 juni bij de groeps-
leiding. Heeft u vragen 
of wilt u uw tweede-
hands kinderkleding of
speelgoed verkopen? Bel
dan met buitenschoolse
opvang De Boomhut:
57 14000 of Stichting
Pluspunt Zandvoort:
57 17113.

Jamsessies 
New Wave Muziekschool
Voor de tweede keer dit
cursusjaar organiseert
Stichting New Wave
Muziekschool Zandvoort
enkele jamsessies in
gebouw De Krocht,
waarvan de presentatie
op maandagavond 3 juli
zal plaatsvinden. Zoals
het begrip Jamsessie
doet vermoeden staat
de uitvoering geheel in
teken van Popmuziek.
Circa twintig deelne-

mers zullen zich in diver-
se samenstellingen aan
het publiek presenteren.
Vanaf 19.00 uur bent u
van harte welkom om
de Popbands te beluis-
teren, de toegang is 
gratis.

Voor meer informatie
over deze uitvoering
kunt u contact opne-
men met Leo Sanders,
tel. 5719255.

Zoekt:

voor het architectenbureau en ter
ondersteuning van de afdeling 
projectontwikkeling. 
Minimaal 20 uur per week.
Ervaring met de bouwwereld is een
groot voordeel.

Interesse? 
Stuur een briefje met je gegevens naar:
Remo de Biase
Zeestraat 54
2024 LC Zandvoort

Parttime 
administratief/secretarieel

medewerk(st)er

Gevestigd in Zandvoort

Buitenschools Opvang
De Boomhut biedt vóór,
tussen, na school én tij-
dens vakanties opvang
voor kinderen van groep
één tot en met groep
acht. 121/2 Jaar geleden
ging De Boomhut van
start met acht kinderen.
Inmiddels maken er 
circa honderd kinderen

gebruik van de opvang.
De toenmalige groeps-
leidster, Monique van
Straaten, begon als pio-
nier en is nu, na 121/2 jaar,
als coördinator nog steeds
op De Boomhut te vin-
den.Samen met Monique
werken Madelon Kool-
haas, Wilma Borstel,
Tatjana Volova, Monique

Italia a Zandvoort,
Circuit Park Zandvoort.

Zandvoortse Zwem 
4-daagse.
Binnenzwembad van
Center Parks, dagelijks 18.00-21.00 uur.
Deelname €5.

All Dutch Porsche Days, Circuit Park
Zandvoort. Het gehele weekend 
staat in het teken van alles wat maar 
met Porsche te maken heeft.

Kerkplein Concert:
Concert voor klein en groot
Protestantse kerk. Aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop 
collecte voor de restauratie van het
unieke Knipscheer kerkorgel).
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex
Vermeulen.

Wielerronde Zandvoort.
Tussen 10.30 uur en 20.00 uur o.a.
jeugdkoers/damescours en 
vanaf 15.30 uur een prof cours.
Na 18.30 uur een solexrace.

Paardenraces
Zeestraat

- 30  
Kermis
Op het terrein van Circuit Park Zandvoort

Zandvoort (A)live
Live muziek 
op diverse 
podia in 
het centrum

‘T Familie restaurant
te Zandvoort

Is op zoek naar 
parttime medewerkers 
voor de bediening lft. tot 21 jr. 

enige ervaring en flexibiliteit vereist

Tevens afwashulp gevraagd

Voor verdere info tel. 5712537

Zandvoortse 
Courant 

De Zandvoortse Courant
zoekt

redactiemedewerkers M/V

die op free-lance basis 
artikelen schrijven voor 
deze veel gelezen krant.

Interesse? 
En heb je enige ervaring of 

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:
redactie@zandvoortsecourant.nl 

en wij bellen spoedig terug 
voor het maken van een afspraak
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Met oog en oor
de badplaats door

Einde
Het voetbalfeest is alweer ten
einde. De horecaondernemers
en de bewoners die hun huis
of straat in Oranje hadden
gestoken hebben hun uiting
van steun al weer opgeruimd.
Misschien tot 2008, wanneer
de Europese titelstrijd zich zal
afspelen in Oostenrijk en
Zwitserland. Al met al heeft
het voetballen voor menig
gezellig uurtje gezorgd, zoals
in het Gemeenschapshuis en
De Krocht waar de fans de
wedstrijden op grootbeeld
volgden. Daarnaast bood ook
in het centrum een groot aan-
tal horecagelegenheden de
mogelijkheid om in een gezel-
lige sfeer het voetballen te vol-
gen. Naar ons bekend is, heeft
dat nergens in het dorp tot
problemen aanleiding gege-
ven. Dat is een goede zaak en
het biedt mogelijkheden voor
de toekomst.

Fietswijzers 
Wie fietsend Zandvoort
bezoekt of doorkruist kan
sinds vorige week gebruik
maken van de bewegwijze-
ring die de ANWB speciaal
voor fietsers heeft aange-
bracht. Op een groot aantal
plaatsen zijn de blauw-witte
paaltjes met rood-witte bord-
jes te vinden,die duidelijk aan-
geven hoe er fietsend verschil-
lende plaatsen in het dorp te
bereiken zijn. Uiteraard wordt
ook de route aangegeven naar
de omringende plaatsen, ter-
wijl zelfs Amsterdam,Alkmaar
en Den Haag niet ontbreken.
Een uitstekende service,waar-
van we hopen dat deze nog
lang gebruikt zullen worden.

Bunkersite
Bij de talloze websites van en
over onze gemeente is er
sinds kort weer één toege-
voegd. Een sprankelende web-
site voor avonturiers en men-
sen die van de moderne tijd
houden, op stap met de GPS
en wandelen naar de bunkers
en loopgraven die jarenlang
verborgen gehouden werden
voor bezoekers van Zandvoort.
Geen geheimhouding maar
openbaarheid is het streven
van de groep die zich de

Zandvoortse Bunkerploeg
noemt en de website onder-
houd. Ze streven naar meer
bezoekers aan de museum-
bunker. Wie meer wil weten
over een fijne wandeling of op
zoek is naar een mooie bun-
kertekening, wordt aangera-
den deze site met een bezoek-
je te vereren. Er kan dan
gekeken worden naar de foto’s
van de L-487 de grootste bun-
ker van de stelling. Het adres
van de site is:www.zandvoort-
se-bunkerploeg.nl

Negatief
Elders in deze Courant treft u
twee onderwerpen aan, waar-
bij we als inwoners van
Zandvoort onze wenkbrauwen
moeten fronsen. Het eerste is
het onderzoek van het ANWB
ledenblad De Kampioen,waar-
in een uit 2005 daterend
onderzoek wordt gepubliceerd
naar de kwaliteit en de prijs
van patat in de diverse kust-
plaatsen. Een gedateerd on-
derzoek, dat een onjuiste
weergave kan zijn van de situ-
atie in 2006. Het zou goed zijn
als er vanuit Zandvoort hierop
gereageerd zou worden,
omdat het de belangen van
een aantal ondernemers kan
schaden. Overigens zou het
ook goed zijn eens om na te
gaan hoe de huidige stand van
zaken is. Al zou het alleen
maar zijn om onjuiste conclu-
sies te ontzenuwen.Daarnaast
zal menigeen met verbazing
kennis hebben genomen van
verzoek van de organisatie
voor het Midden- en Klein-
bedrijf aan de minister om de
winkelopening op zondag te
beperken. Gelukkig is er op
deze bedreiging van de plaat-
selijke economie zowel door
VVD-raadslid Belinda Göranson
als door het college optimaal
gereageerd.Het college van de
‘meest MKB vriendelijke
gemeente’nodigt het landelij-
ke bestuur van MKB uit voor
een gesprek.We hebben er alle
vertrouwen dat ons college het
MKB-bestuur kan overtuigen
van hun ongelijk, zodat de
Zandvoortse ondernemers die
dat willen,gedurende het gehe-
le jaar ook op zondag geopend
mogen blijven.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? Mail het de 
redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Elk evenement heeft wel een rampscenario klaarstaan, maar
als alles tegenzit kan je als organisatie maar een ding doen, en
dat is er het beste van maken. Zo was dat ook het geval bij
Zandvoort a live. Zaterdagavond was het in het centrum nog
goed toeven, maar zondag aan het strand had men veel te ver-
duren van de regen én van het Nederlands elftal, dat tegen
Portugal speelde.

Zandvoort (a)live: twee dagen feest!

Op zaterdagavond begon het
gratis festival in het centrum.
Vanaf een uurtje of zeven kon-
den de feestgangers genieten
van uiteenlopende optredens
op vier podia, verspreidt door
het dorp.Veel jonge meiden in
sexy topjes die ‘stiekem’ gefo-

tografeerd werden door groep-
jes jongens met hun nieuwste
bling bling telefoons. Bij het
Nederlandstalige podium kre-
gen de live coverbands in de
late uurtjes goed de voetjes
van de vloer. Iets dat de DJ’s op
het podium in de Haltestraat

minder lukte. Dat wil overigens
niet zo veel zeggen over hun
draaikunsten, maar meer over
de toestand waarin de mees-
te feestgangers zich bevonden.
Wat zondag ook een feestje
moest worden liep toch wel
enigszins in het water. En dat
terwijl de line-up erg sterk was
dit keer. Rond de klok van vier
uur begon bij nieuwkomer
Bruxelles aan Zee Abba Gold,
speciaal ingevlogen uit
Engeland. Bij paviljoen 13
Skyline nam DJ Stef Da Campo
het over. Grote klapper van de
avond hier was Mark van Dale,
de wederhelft van DJ Jean.
Strandtent Mango’s stond
deze zondag weer in het teken
van de salsa.

Met een groots vuurwerkspek-
takel, dat ondanks de regen en
de wind toch kon doorgaan,
eindigde het festivalweekend,
met de hoop op betere
omstandigheden bij de vol-
gende editie, eind juli.

Gert-Jan Bluijs (CDA) was
uiterst cynisch over het besluit
van het nieuwe college om het
voorontwerp bestemmings-
plan voor de Middenboulevard,
dat door het vorige college was
goedgekeurd, niet aan te pas-
sen. Hij vond dat politiek
gezien van de VVD en OPZ een
gemiste kans. OPZ gaf bij
monde van fractievoorzitter
Carl Simons aan dat zij nog
steeds van mening is dat het
RFP op de schop moet. Alleen
de weg die ze in eerste instan-
tie voorstonden is anders
geworden. Zij willen dan ook
niets weten over kiezersbe-
drog, een term die in de afge-
lopen commissievergadering
werd gehanteerd door een
inspreker en het CDA.

Wethouder Bierman zei dat
het college net zo ongeduldig
is als de raad. Hij zei dat er ech-
ter voor rust en zorgvuldigheid
moet worden gekozen: “Als je
zulke complexe plannen wilt
wijzigen, heb je daar wel het
recht toe, maar dat wil niet
zeggen dat je er onzorgvuldig
mee om moet gaan.” De wet-
houder vindt dat er geen
besluit is tot het terugdraaien
van het RFP, maar dat er een
procedure moet komen waar-
in iedereen op het RFP kan
afdingen of kan herbevestigen,
zodat het college over een zo
goed mogelijke actuele inven-
tarisatie beschikt aan het
einde van de zomer. Daarmee
kan men dan komen tot een
voorontwerp bestemmings-

plan dat draagvlak heeft bij de
burger. Alle andere wegen zijn
volgens Bierman niet mogelijk
in verband met tijdsverlies,
omdat vóór 14 december het
voorontwerp bestemmings-
plan ter inzage moet worden
gelegd. Hij wilde voordat hij
inhoudelijk op het amende-
ment van de VVD inging 
een schorsing, omdat hij 
nog even met de collega's
wilde overleggen welke infor-
matie hij kan en mag verstrek-
ken. Tijdens deze schorsing
zwakte de indieners van het
amendement (VVD, OPZ en
GroenLinks) hun werkstuk af
en was er consensus. Ook bij
partner PvdA, die in eerste
instantie het amendement
niet had ondertekend.

Op zaterdagavond was het swingen op het kerkplein

Bestemmingsplan Middenboulevard

Vervolg van pag. 1
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Op een unieke locatie, midden in het centrum
van Zandvoort maar toch rustig gelegen,
wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’
gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden
bevindt het complex zich in een gebied dat
doet denken aan een binnenplaats. 
Een gebied dat besloten ligt tussen vier
bekende straatnamen van het Zandvoortse
dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 
het Kerkplein.
Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-
station en het gemeentehuis liggen allemaal
in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een parkeer-

kelder. De appartementen zijn verschillend van

omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de

overige ruimten zorgen voor een comfortabele

woonomgeving. 

Appartementencomplex ORANJEHOF

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. JUNI 2007 !

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift

en een camera voor de video/phone installatie

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm

terra metselwerk en getooid met een zinken dak. 

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.
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Hij haalt de gemiddelde
leeftijd van de gemeente-
raad een stuk naar bene-
den. Met zijn 21 jaar is de
CDA’er bijna de jongste in
de Zandvoortse politiek.
Wat bezielt iemand van zijn
leeftijd om dan al de poli-
tiek in te gaan? “Ik vind het
spel erg leuk, hou van
debatteren en wil echt wat
voor Zandvoort doen. En
laten we eerlijk zijn, het is
ook gewoon een uitlaat-
klep voor me.”
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Hij heeft er heel lang over na
moeten denken maar toen hij
zijn besluit genomen had ging
hij er helemaal voor. Maarten
Bothe, directeur van de
Nicolaasschool, gaat Zand-
voort verlaten. Dertig jaar (!)
heeft hij in Zandvoort kinde-
ren groot zien worden.

“Een film gaat in gedachten aan mij voorbij”

“Het is alsof ik een film van
dertig jaar in mijn gedachten
langs zie flitsen en iedere dag
wordt die film langer want
steeds meer komen er herin-
neringen bij mij omhoog”, zegt
de aimabele Bothe in zijn
‘oude’kantoor waar hij de laat-
ste handelingen van het
schooljaar samen met zijn
opvolgster Thea v.d. Woerd
doorneemt en haar op weg
helpt. “Ik kwam hier nadat ik
voor een tafel met wel twaalf
‘notabelen’ vanuit het katho-
lieke onderwijs en de kerk mij-
zelf moest aanbieden maar
ook verdedigen. Dat ging zo in
die tijd”, herinnert hij zich. En
dan komen de verhalen. Vele
schitterend, andere in en in
triest want de Nicolaasschool
was toentertijd de school die
iedereen een plaats bood.
Probleemgeval of niet, bij direc-
teur Minke v.d. Meulen en haar
adjunct, ‘meester’ Maarten
Bothe, kon je je verhaal kwijt
en was er een plaats voor alle
kinderen. Het was dan ook
vanzelfsprekend dat Bothe,
toen V.d. Meulen vervroegd
met pensioen ging, het beleid
voortzette.

“We hebben vele toppunten
gehad. Het mooiste was voor

mij de maaltijd die door maar
liefst 13 nationaliteiten werd
bereid. De oorzaak van die 
festiviteit lag in het feit dat
we merkten dat er op onze
school zo langzamerhand
gediscrimineerd werd. Op ónze
school! Dat kon toch niet waar
zijn.We hebben toen het plan
opgevat om van alle natio-
naliteiten die op onze school
zaten, een vertegenwoordiging
uit te nodigen om gezamenlijk
een groot feest te maken. Een
feest waarbij iedereen een
gerecht uit zijn nationale keu-
ken zou bereiden.We schatten
in dat er circa 300 mensen
zouden komen. Het werden 
er bijna 600! Het werd een
topfeest!”, ziet hij als onderdeel
van zijn film.

Hij heeft echter ook de keerzij-
de van de medaille gezien: “Ik
heb meegemaakt dat een kind
zo langzamerhand begon te
verwaarlozen, te vervuilen.
Uiteindelijk kwam er een hulp-
team op de been, dat graag
hulp wilde bieden maar de
Kinderbescherming wilde er
niets mee doen. In en in triest.”

De VVD had bij monde van
Michael van Praag haar huis-
werk goed gemaakt. De
Bentvelder was in de historie
gedoken en had een drietal
mogelijkheden opgevist die hij
zijn collega's graag toonde.
Hierdoor maakte hij aan-
schouwelijk dat de mogelijk-
heid van een parkeergarage
gewoon aanwezig is. Van
Praag vindt het mogelijk om
een grote parkeergarage in
fases te bouwen, dus ook

onder de brede school. Deze
zou dan in een later stadium
kunnen aansluiten aan de rest
van de garage. In eerste
instantie wil hij een garage die
voldoet aan de behoefte van
het gebouw (twee basisscho-
len, kinderdagverblijf, biblio-
theek en 18 woningen) en
schatte de ruimte in op circa
60 plaatsen. Hij diende een
amendement in dat door
meerdere partijen werd
ondertekend.

Projectwethouder Gert Toonen
kon zich, namens het college,
wel vinden in het amende-
ment. In de richting van Gijs
de Roode (CDA) kon hij melden
dat uiteraard de veiligheid van
de kinderen op de eerste plats
komt. Echter hij kon nog niet
aangeven waar de nood-
school, die nodig is als er
gebouwd gaat worden,
gesitueerd zal worden. De
Roode vond deze beantwoor-
ding niet helemaal voldoende
en stemde, als enige, tegen
het amendement. Het colle-
gevoorstel echter werd una-
niem aanvaard.

De gemeenteraad kon dinsdag het collegevoorstel om over te
gaan tot versnelde bouw van de brede school binnen het Louis
Davids Carré niet ondersteunen.

Raad wil garage onder brede school

Politiek Interview met raadslid CDA:

inzetten is de jongerenhuisves-
ting en het jeugdbeleid.“Het is
zonde dat jongeren wegtrek-
ken omdat ze hier niet aan een
woning kunnen komen. Ik zou
hier zelf ook nooit meer weg
willen, dus het geldt ook voor
mijzelf”, aldus De Roode.

Buiten de politiek om heeft De
Roode een drukke agenda. Hij
tennist, houdt van voetbal en
werkt vier dagen in de week als
aardrijkskunde leraar op een
middelbare school in Driehuis.
“Het leuke is dat er parallellen
zijn tussen mijn werk en mijn
grootste uitlaatklep. De orga-
nisatie van het onderwijs in
Nederland lijkt op de organisa-
tie van de gemeente, en je
moet met heel veel verschillen-
de soorten karakters om leren
gaan. En helaas neem je als
leraar en als volksvertegen-
woordiger ook wel eens impo-
pulaire maatregelen.”

Op de vraag of er nog dingen
zijn die hij de lezers van de
Zandvoortse Courant niet wilt
onthouden zegt hij: “Het CDA
is geen draaikontenpartij, dat
moet echt even de wereld uit-
geholpen worden!” Aldus een
lachende De Roode.

Gijs de Roode 
“Het CDA is geen draaikontenpartij”

Lekker op het terras zittend en
genietend van een drankje ver-
telt De Roode wat hij te zoeken
heeft in de Zandvoortse poli-
tiek. Ik wilde heel erg graag wat
voor Zandvoort doen, vooral
ook voor jongeren en nu zit ik
op een podium waar ik ook
echt iets kan. Het is dan wel
oppositie, maar we kunnen
zeker wel een steentje bijdra-
gen aan de toekomst van
Zandvoort.”

Het Zandvoortse CDA zit hem
dan ook als een jasje om het lijf
gegoten.“De saamhorigheid en
het gevoel dat je alles samen
doet is erg groot bij het CDA en
ik voel me er erg thuis. Het is
nog net niet ‘one happy fami-
ly’, maar de verbondenheid
onderling is groot en dat
spreekt me aan.”

Het nieuwe politieke seizoen is
net weer begonnen en Gijs
heeft al een aantal keer van
zich laten horen. “Als je op het
podium staat moet je ook wel
meedoen. Ik kan wel roepen
dat ik bepaalde doelen heb,
maar als ik dan geen actie
onderneem heeft het nog geen
zin.” Eén van de belangrijkste
doelen waar hij zich voor wil

Gelukkig overheersen de
mooie momenten voor hem
en hoewel zijn laatste jaar nu
niet bepaald zijn plezierigste
was, neemt hij toch met
weemoed afscheid:“Het mees-
te kijk ik op tegen het moment
dat ik mijn sleutels moet
inleveren. Dan kan ik niet meer
in ‘mijn’ school. Ik heb echter
met mijn volle verstand een
beslissing genomen. Een
beslissing die ik moest nemen.
Voor mijn vrouw, mijn gezin 
en voor mijzelf. Ik ga nu alleen
nog maar voor de klas staan
hoewel er diverse aanbie-
dingen kwamen om weer
directeur op andere scholen 
te worden. Ik doe het niet,
het is mooi geweest en ik 
heb er zin an. Voor mij blijven
de herinneringen en mijn
film.”

Bothe gaat Zandvoort dan wel
verlaten maar hij gaat niet ver
weg. Hij heeft op een basis-
school in Heemstede een
plaats gevonden, dicht genoeg
bij Zandvoort om zo af en toe
toch nog eens bij ‘zijn school’
langs de wippen.

Aangeboden:

Oppas voor vrijstaand huis of
villa, evt. met huisdieren.

Periode augustus 2006, bij voorkeur 1-15 augustus 
(in onderling overleg). 
Omgeving Heemstede, Aerdenhout en/of bollenstreek.

Door gepensioneerd echtpaar, ervaren oppassers (jaren-
lang lid van landelijke oppascentrale in Groningen, met
goede referenties). Voor informatie graag bellen naar
familie Top: 0527-20 18 40, Marknesse (N-O Polder)

Thea van der Woerd en Maarten Bothe
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Functieomschrijving:
• Het ontwikkelen, uitbreiden en coördineren van een gevarieerd aanbod van

cursussen, gericht op vragen en wensen van de inwoners van Zandvoort e.o.
• Het werven en begeleiden van docenten voor de geplande cursussen
• Het verzorgen van de PR en informatie omtrent de cursussen, zowel intern

als extern 
• Het maken van (kosten) planningen

Profiel 
• een ondernemersmentaliteit met een commercieel 

inzicht en een sociaal gevoel
• kennis van en inzicht in de diverse doelgroepen
• sociaal vaardig
• ervaring Windows, Excel en gewenst Regicare 

Het betreft hier een parttime functie voor 10 uur per week 
(met groeimogelijkheden).Tijdens de voorbereiding van
het cursusprogramma zal dit aantal uren hoger zijn, gedurende 
de schoolvakanties bent u vrij.
De functie is ingeschaald in schaal 8 CAO Welzijn.

Reacties tot 10 juli a.s. sturen naar Pluspunt,
Flemingstraat 180, 2041 VP  Zandvoort, t.a.v. mevr.A.Vink.
of stuur een e-mail naar info@pluspuntzandvoort.nl
Voor vragen of verdere informatie: mevr.A.Vink telefoon 023 5717113

Bent u de enthousiaste,
ondernemende en 
creatieve collega?

Stichting Pluspunt Zandvoort,
dé welzijnsorganisatie voor 
jong tot oud, zoekt 

Coördinator Cursussen (m/v)

Last minute informatieochtend mbo 
Het ROC Nova College houdt een last minute informatieochtend voor het

middelbaar beroepsonderwijs. 
Maandag 3 juli van 10.00-12.00 uur in o.a. de vestiging in Haarlem. 
Bezoekers krijgen informatie over mbo Economie, Techniek en Zorg & Welzijn. 
Op www.novacollege.nl staat vermeld bij welke opleidingen nog plaats is.
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Discussie over verkeerssituatie 
Boulevard Barnaart:

Voorrang of niet?
Rijschool
Toch waren er verschillen.
Verschillen die uitermate
belangrijk zijn en die zelfs 
cruciaal kunnen zijn. Uw
Zandvoortse Courant wil niet
over een of twee nachten ijs
gaan en schakelde één van
Zandvoorts rijschoolhouders
in, die veel kennis heeft op 
het gebied van de Wegen
Verkeerswet en het RVV:
Astrid van der Veld.

Zij werd gevraagd om met
regelgeving te komen die
hout snijdt, of in dit geval: wie
heeft er voorrang (en dan is
de snelheid minder belang-
rijk)? Van der Veld is in de wet-
geving gedoken en kwam met
nogal een opmerkelijk wets-
artikel. Als eerste geeft de wet
een definitie van wat nu
eigenlijk een weg is. De
Wegen Verkeerswet zegt:
“wegen zijn alle voor het
openbaar verkeer openstaan-
de wegen of paden met inbe-
grip van de daarin liggende
bruggen en duikers en de tot
die wegen behorende paden
en bermen of zijkanten.” Dan
komt er uit het RVV naar
voren wat nu eigenlijk een 
rijbaan is: “elk voor rijdende
voertuigen bestemd weg-
gedeelte met uitzondering
van de fietspaden en de
fiets/bromfietspaden.” En
daar wordt aan toegevoegd
als onderdeel: “parkeerhaven
of parkeerstrook: langs de 
rijbaan gelegen verharding
die is bestemd voor stilstaan-
de of geparkeerde voertuigen.”

Ook zegt het RVV wat een
inrit is, echter dit begrip is
komen te vervallen omdat
er juridisch nogal wat haken
en ogen aanzaten. Er is nu 
voldoende jurisprudentie om
met deze materie om te gaan.
De rechter zal daarnaar ook
oordelen.

De toelichting op artikel 50 
en 51 van de RVV geeft enige 
soelaas:“Volgens de jurispru-
denties kan sprake van een
inrit of uitrit zijn als het gaat

om de voor voertuigen be-
stemde toegang tot of uit-
gang van een gebouw of
besloten erf. De situatie moet
duidelijk zijn. Of toe  en uit-
gangen door middel van een
verlaagd trottoir of een ver-
laagde trottoirband. Denk
hierbij bijvoor¬beeld aan de
toegangen tot woon  en win-
kelerven. In de situaties waar-
in niet aan de omschrijvingen
wordt voldaan, vormen twee
elkaar kruisende wegen een
kruispunt waar de normale
voorrangsregels gelden. Dit is
bijvoorbeeld het geval met
uitgangen van parkeerterrei-
nen. Hier blijken in de praktijk
ook de meeste problemen te
spelen. Gelet op de grootte
van sommige parkeerterrei-
nen is het niet voor een ieder
even duidelijk of een weg een
toegangsweg is naar een der-
gelijk terrein. Indien dergelij-
ke toe- en uitgangen door
sommige bestuurders als een
in- of uitrit worden ervaren
kan het gewenst zijn de voor-
rang ter plaatse te regelen. In
ieder geval wordt de duidelijk-
heid door dit alles vergroot,
hetgeen mede een deregule-
ringsbelang is.”

Volgens Van der Veld is het
duidelijk dat er sprake is van
een en dezelfde weg dus zon-
der kruisingen. Hierdoor ver-
valt ten ene male de voorrang
van rechts omdat die moge-
lijkheid er gewoon niet is. Om
de hoofdrijbaan op te rijden
moeten de voertuigen die uit
de parkeerhavens komen alle
voertuigen op de hoofdrij-
baan voor laten gaan.

Om toch meer duidelijkheid
te krijgen, zou de gemeente
met klem aan de wegbeheer-
der (Provincie) kunnen eisen
om door middel van tekens of
borden de voorrangskwestie
en het snelheidsvraagstuk
voor een ieder duidelijk te
maken.
Aan de beweringen in dit arti-
kel kunnen GEEN rechten
worden ontleend!

Vervolg van pag. 1
Enkele tientallen wandelaars hadden zondag de moeite geno-
men om naar Safari club aan de zuid boulevard te komen. Hier
verzamelden zij zich om geld bijeen te lopen voor één van de
meest mensvriendelijke projecten in Israël, de Hadassah zie-
kenhuizen in Jeruzalem. De Hadassah ziekenhuizen zijn voor
mensen van alle gezindten: Joods, Christelijk of Islamitisch, door
elkaar heen.

Young Hadassah Beach Walk

Hij had zich wat beter weer
gewenst, Gennie Freen, voor-
zitter van Young Hadassah
Holland: “Vorig jaar, toen we
een loop in het Amsterdamse
Bos hielden, waren er maar
een paar mensen op af geko-
men. Nu, met veel minder
weer zijn er veel meer wan-
delaars en dat doet ons goed.
Je ziet, de jeugd is niet te 

peilen.” Gelijk had hij want
enkele tientallen wandelaars
gingen, ondanks de regen,
van start voor de 7 kilometer-
loop naar Bloemendaal en
terug. Bij terugkomst werden
ze verwelkomd met een bar-
becue, drankjes en dansen,
zoals het de joodse gast-
vrijheid betaamt. Tijdens de
barbeque maakte Freen het

bedrag bekend dat aan het
Hadassah Medisch Centrum
zal worden overgemaakt:
€6000!

Het geld is voornamelijk
bestemd voor onderzoek naar
de genezing van botbreuken
die door trauma zijn ontstaan.
Dit gaat via stamcellen die
worden geïsoleerd en gevormd
naar nieuw botweefsel. Hier-
door kunnen traumabreuken
sneller helen.

Het Hadassah Medich Cen-
trum baseert zich op het
principe dat vooruitgang en
samenwerking in de genees-
kunde en de wetenschap poli-
tieke, religieuze en nationale
grenzen overschrijdt. Daarom
is het bedoeld voor mensen
van alle gezindten. Het heeft
zich vanaf de oprichting in
1939 ontwikkeld tot één van 
de meest toonaangevende
gezondheidsinstellingen in het
Midden Oosten. Ieder jaar wor-
den er meer dan een half mil-
joen mensen behandeld op
ongeveer 100 afdelingen, door
een medische staf van 4000
deskundigen.

“Vanaf deze locatie midden in
het centrum van Zandvoort
kunnen we onze klanten nóg
beter van dienst zijn. Het is een
zéér goed punt waar wekelijks
honderden passanten voorbij
komen. Het aanbod in de vitri-
nes komt daardoor uitstekend
onder de aandacht. Er hangt
zelfs een flatscreen TV in de eta-
lage waarop de huizen in een
color-film doorlopend vertoond
worden. Wij zijn er trots op als
enig makelaarskantoor in het
centrum te zitten”.

“In dit kantoor kunnen we onze
klanten uitstekend ontvangen
zoals dat vandaag de dag ver-
wacht wordt”.Het interieur oogt
modern  en fris. De eiken hou-
ten vloer en de kroonluchters
zorgen voor een warme uitstra-
ling. Er is een aparte spreekka-
mer waar over vertrouwelijke
zaken gesproken kan worden
zonder dat men gestoord wordt.

Tevens is Timo Greeven toege-
treden als partner in het
kantoor. Na de studie aan de
IVA Driebergen heeft hij zijn
diploma Makelaar Taxateur
o.g. behaald. Rob Greeven is
Register Makelaar Taxateur o.g.
en is bevoegd te taxeren voor
financiële instellingen. “Onze
brancheorganisatie is VBO
Makelaar met meer dan 850
leden door heel Nederland.
Om lid te 
worden moet
men over de
benodigde
vakdiploma’s
beschikken”.

“Wij blijven
ons onder-
scheiden van
de collega’s,
als enig make-
laarskantoor
midden in het
centrum.

Bezichtigen buiten de kantoor-
uren, in de vroege avond, is
mogelijk. Als een potentiële
koper in het weekend wil
bezichtigen is dat voor ons ook
géén enkel probleem, graag
zelfs! Doordat iedereen het zo
druk heeft is dit een unieke
service die wij bieden.
Ook een bezoek aan onze web-
site is de moeite waard  want
die is zeer duidelijk en eenvou-
dig in gebruik. Zie 
www.greevenmakelaardij.nl”.

“Actieve makelaardij, persoon-
lijke aandacht én kennis van de
markt zijn de bouwstenen van
ons kantoor. Natuurlijk blijven
we werken tegen de scherpste
tarieven!!”

Nieuw kantoor voor 
Greeven Makelaardij o.g.

Na een verbouwing heeft Greeven Makelaardij o.g. zijn intrek
genomen in een fraai kantoor aan de Louis Davidsstraat 15 
(naast Videoland). De officiële opening staat gepland voor 
vrijdag 14 juli.

Voorzitter Gennie Freen

Timo en Rob Greeven
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Vernieuwde website
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwe
website van Pluspunt.We verwachten deze overzichtelijke
en gebruiksvriendelijke website, waar jong en oud mee
overweg kan, binnen 4 weken aan u te kunnen tonen.
U kunt zich hier dan onder andere inschrijven voor het 
vernieuwde cursusaanbod en u kunt informatie vinden 
over diverse activiteiten en workshops.
Kijkt u ook eens naar ons dienstenaanbod, waar u meer
informatie kunt vinden over onder andere de ouderen-
adviseur en WonenPlus. Klik daarom over 4 weken door
naar www.pluspuntzandvoort.nl.

Vakantieopvang Boomhut (571 71 13 )
Zit uw kind op de basisschool en zoekt u opvang tijdens
de zomervakantie? Informeer dan eens bij Pluspunt/
De Boomhut naar de mogelijkheden voor één of meer
dagdelen! Tijdens de zomervakantie wordt een creatief
programma aangeboden met een speciaal thema.
De vakantie wordt afgesloten met een tentoonstelling.

De Boomhut bestaat 12 1/2 jaar!
1 juli viert De Boomhut haar 12 1/2 jarig bestaan.
Iedereen wordt uitgenodigd om dit mee te vieren 
van 13.00-16.00 uur, ingang Fahrenheitstraat 9a.

Kinderdisco ( 571 71 13)
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden enz. Is uw
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Pluspunt
geweest? Nee? En waarom niet? De leukste en langst-
lopende disco in Zandvoort voor kinderen vanaf 7 jaar.
Elke twee weken op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur
staat een enthousiaste groep van vrijwilligers onder 
leiding van een professional klaar om de kinderen een
onvergetelijke avond te bezorgen. Naast de gewone
dansavonden, zijn er ook thema avonden.Voorbeelden
zijn o.a. pyama party,Valentijnsdisco en dierendisco.
De disco wordt dan helemaal omgetoverd naar het
thema van dat moment. Iets dat ieder kind zou moeten
meemaken. Kortom… kom een langs met uw zoon 
of dochter en neem een kijkje bij dit 2 wekelijkse eve-
nement voor alle kinderen uit Zandvoort.
Laatste avond van dit seizoen: vrijdag 30 juni 2006.

Ouderenadviseur (5719393)
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk advies en
informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

WonenPlus (5717220)
Praktische ondersteuning en dienstverlening 
aan chronisch zieken, mensen met een beperking
en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin, ondersteuning en hulp.
Komt u er zelf niet uit? WonenPlus helpt u 
met iedere vraag, met vrijwilligers of betaalde 
dienstverleners.
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaar-
deerd wordt?
Ook dan horen wij graag van u.

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Groot assortiment
zomerplanten
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Prachtig. Ingetogen pianospel
naast dreunend vuurwerk 
wisselen elkaar in soms 
razend tempo af. Een toe-
hoorster merkt op dat het dui-
delijk hoorbaar is dat Soerjadi,
zoals de brochure zegt, on-
miskenbaar de meeste affi-
niteit heeft met Franz Liszt.
De pianist legt inderdaad 
zijn hele gevoel in de muziek-
stukken van zijn favoriete 
componist. Hij toont daarbij
een geheel eigen, bevlogen 
en soepele manier van musi-
ceren.

Voordat hij een compositie
gaat spelen neemt Wibi
Soerjadi steeds even de tijd om
bewegingloos zijn gedachten
‘leeg’ te maken. Pas dan brengt
hij op geheel eigen, energieke
manier muziekstukken van
Mozart, Chopin, Liszt en Ravel.
Ook speelt hij vol vuur een
werk dat door hemzelf is
gecomponeerd en opgedragen
is aan de Nederlandse amazo-
ne Anky van Grunsven met
haar paard Painted Black.

Soms zijn er verstilde momen-
ten, maar altijd is er opperste
concentratie. Daarom is het
jammer dat de geluidsin-
stallatie een zacht, maar hin-
derlijke, brom verspreidt.
Soerjadi echter, toont zijn 
vakmanschap door onver-
stoorbaar te blijven op het

Volle kerk in de ban van pianospel 
Wibi Soerjadi 

door Ton Timmermans

“Wij willen de banden met dit
dorp aanhalen”. Omdat het
circuitpark één van de grote
drijvende krachten achter het
pianoconcert is, opent circuit-
directeur Hans Ernst de avond.
“Onze eregast speelt alle zalen
ter wereld plat”. Naast mees-
terlijk pianist is Wibi Soerjadi
een hartstochtelijk autosport-
liefhebber. Snelle bolides en
concertvleugels hebben zijn
volle belangstelling.

Op uitnodiging van Circuit Park
Zandvoort en in samenwer-
king met Classic Concerts gaf
de meesterpianist een exclu-
sief concert in de Protestantse
Kerk. Moeiteloos beroert
Soerjadi de toetsen. Liefkozend
bijna. Soms lijkt het of hij 
ze vluchtig aanstipt; toch 
blijft het pianogeluid steeds
krachtig en vol klinken. De 
veelgeroemde akoestiek van
het kerkgebouw deed de rest.

De 36-jarige musicus viert dit
jaar zijn 25-jarig jubileum als
concertpianist. Hij siert zijn
jubileum op met enkele bij-
zondere concerten en staat
in het brandpunt van de -
muzikale- belangstelling.
Onlangs heeft het tv-program-
ma RTL Boulevard gemeld dat
de belevenissen van pianist
Wibi Soerjadi binnenkort
worden gefilmd voor een tele-
visieserie.

soms vroegtijdig applaus.
Na afloop toont het publiek
zich razend enthousiast en 
laat Wibi Soerjadi pas na 
vier toegiften gaan. Met als 
slot Mozarts Ave verum, een
mooi besluit van het klassieke
concert.

Wibi Soerjadi is geboren in
Leiden op 2 maart 1970. Op 
11-jarige leeftijd begon hij 
met pianolessen. Als 15-jarige
won hij de eerste prijs op een
concours in Den Haag. Op het
Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam, waar hij na vier
jaar studie vervroegd eind-
examen deed, haalt hij als uit-
voerend musicus het hoogst
haalbare cijfer. Vervolgens
speelde hij overal ter wereld,
onder bekende dirigenten en
bij toonaangevende orkesten.

Hans Ernst zette in zijn slot-
toespraak de pianist in het
zonnetje en bood hem de
bruikleen aan van een sport-
scar. Toos Bergen van Classic
Concerts bedankte op haar
beurt Hans Ernst, voor de 
bijzondere samenwerking om
dit concert mogelijk te maken.
“Wat hier gebeurt mag een
prachtig voorbeeld genoemd
worden van maatschappelijk
ondernemen.” Het volgende
concert in de Protestantse 
kerk wordt gehouden op zon-
dagmiddag 9 juli.

C  U  L T  U U R

door Ton Timmermans

Het summiere persbericht
maakt melding van het feit dat
het middagconcert gegeven
wordt door twee van elkaar
verschillende muziekgezel-
schappen.

“We hopen iets van ons 
plezier in de muziek over te
brengen”. Het dubbelblaas-
kwintet ‘Gregale’ onder leiding
van Maartje Peek speelt
de opening. Meteen de aller-
eerste klanken worden als 
een zachte deken uitgerold
over de toehoorders. Het
onderlinge samenspel brengt
een prettige sfeer die doet
denken aan koninklijke dans-

Uitgebreide ruchtbaarheid was er niet aan gegeven. De vele
toeristen op het naburige Kerkplein hadden er geen weet van
dat in de Protestantse kerk een middagconcert gegeven werd.
Factoren als deze en het zonnige weer waren oorzaak van de
zeer matige belangstelling.

Zaterdagconcert in 
Protestantse kerk

taferelen uit de zeventiende
eeuw. Helaas is af en toe 
de verhouding zoek in ge-
luidsterkte van de instrumen-
ten en die van de rijkelijke
akoestiek.

Als tweede treedt op het
‘Dubbel trio 2 x 3’. Het ensem-
ble bestaat uit 2 fluiten,
2 klarinetten, basisklarinet en
fagot. Zij spelen werken van
onder meer Mozart en doen
dat op een, puur technisch
gezien, foutloze manier. Dat
de composities toch weinig
geïnspireerd overkomen ligt
waarschijnlijk aan het feit dat
het gezelschap net twee jaar
bestaat en nog niet voldoen-
de op elkaar ingespeeld is.

Er wordt gelopen door het
Middenduin naar de zeereep.
Het is een open duinlandschap
met veel rust en ruimte. De
route is vrijwel onbetreden
omdat een groot deel van de
wandeling loopt door een
gebied dat tot 1 juli gesloten 
is geweest wegens het broed-
seizoen.

Tijdens de wandeling kan men
genieten van de ruimte en kan
vooral worden gekeken naar
de duinvormen en planten-
vegetaties zoals Ossetong,
Slangekruid en Hondstong.
De vernatting van de duinval-
leien levert ook weer een extra
verscheidenheid aan planten-
soorten op. Bij mooi weer 
zullen ook vlinders en libellen
zich laten zien. Er wordt ook
stilgestaan bij het vroeger

Zondag 2 juli organiseert
het IVN Zuid-Kennemerland
een natuurwandeling over 
het Wurmenveld en het
Kraansvlak van Zandvoort
naar Bloemendaal aan Zee.
Vervolgens weer terug via 
het Duinpieperpad met zijn
zeedorpenlandschap en natte
duinvalleien.

Vogels, wurmen en vlinders
Een wandeling over het Wurmenveld en het Kraansvlak

gebruik van de duinen door de
mens en het daardoor ontsta-
ne zeedorpenlandschap. Het
afplaggen tot op het witte
zand heeft ook weer ruimte
gegeven aan de bijzondere 
pioniersoorten.

Vertrek is om 9.00 uur vanaf
het spoor-fietstunneltje in
Zandvoort-Noord, met de fiets
bereikbaar via het Visserspad.
Bereikbaar met de auto 
via Zandvoort-Noord, einde
Wattstraat.Verrekijker, eten en
drinken zelf meenemen en
goede schoenen aan! De wan-
deling duurt ca. vier uur.
Aanmelden vooraf is niet
nodig. www.ivnzk.nl

Een concert van grote klasse.
Cultureel Zandvoort en
omstreken was samenge-
stroomd in de Protestantse
kerk om Nederlands meest
virtuoze pianist te horen
musiceren. Voor een overvol-
le kerk bracht Wibi Soerjadi
vorige week vrijdag op
onnavolgbare wijze een
zevental composities. Zijn
grandioze pianospel werd
beloond met staande ova-
ties welke tot vier maal toe
een toegift opleverde.

Wibi Soerjadi in een “uitverkochte” kerk
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

29 juni t/m 5 juli

4 Cordon Bleus € 6,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Aanbieding voor pashouders
10% korting op 

dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders
Broodje Shoarma €3,50

Turkse pizza €2,50
Alle Italiaanse pizza’s €6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze zomercollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

10 euro korting op 
een hotstonemassage.

Bel of mail Cathy:
023- 571 32 55 of  info@newwaves.nl

Gratis
Cadeautje 

bij kinderpannenkoek 
voor Zandvoort

Pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover
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 aanbiedingen van deze week

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie spiegels 
is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

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

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

In de maand juli op vertoon van de ZandvoortPas 

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Trio vleeswaren:
1ons Ham +

1ons Gebraden
Gehakt +

1ons Cervelaat:
€ 3,25

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Bekijk 
binnenkort

ook alle 
aanbiedingen

online op 

www.zandvoortpas.nl
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Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Waarom eet
men uitjes bij 
de haring? 

Degene die het juiste en best omschreven antwoord geeft
wordt beloond met een heerlijke verrassing. U kunt uw
oplossing tot 13 juli 2006 sturen naar Boudewijn’s
Visservice,Voltastraat 1, 2041CK te Zandvoort. Of stuur uw
oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl.
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Danzeetion White!
Vrijdag 30 juni

Feest van het licht
Diverse DJ’s + percussionist

Dresscode: Totally white

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 1 juli t/m 14 juli € 24,50

Courgetterolletje
met haricots verts en roquefort en humus 

van kidneybonen
of

Hollandse Nieuwe
met toast, rode uitjes en zuur op kropsla

of
Rillette van gestoofde lamschenkel

met trompette de la morte

Lengfilet in pancetta uit de oven
met Hollandaise saus

of
Brown Quicky

à la minute Caribische stoofschotel met yams en okra  
of

Vedische groenten ovenschotel
met tomaten-basilicumsaus

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

* * *

* * *

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen?

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31
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& Heden
Verleden

Een garage aan de
Stationsstraat 6 vormde
zondag 2 juli 1916 het
decor van de eerste gere-
formeerde kerkdienst in
Zandvoort. Een aantal
gereformeerden uit Zand-
voort en Bentveld, beho-
rende tot de Gerefor-
meerde Kerk van Haarlem,
had begin 1916 aan de 
kerkenraad gevraagd om
in Zandvoort kerkdiensten
te mogen houden. Een
begrijpelijk verzoek, want
destijds had men ruim 
een uur nodig om in de
Haarlemse kerk aan de
Ridderstraat te komen.
Auto’s waren er nog 
weinig. Bovendien waren
er van uit de gereformeer-
de geloofsovertuiging
bezwaren tegen reizen 
op zondag met openbare
vervoersmiddelen. Wie
naar de kerk wilde moest
lopen of fietsen en wie
tweemaal op een zondag
wilde kerken, bleef over 
bij familie of vrienden in
Haarlem.

Garage
Het verzoek viel in goede
aarde, zodat op zondag 2
juli 1916 voor de eerste keer
werd samengekomen in
de Zandvoortse depen-
dance van de Gerefor-
meerde Kerk van Haarlem.
De dependance bestond

uit een garage die niet bepaald
gerieflijk was. Voorganger ds.
B. van Schelven uit Amsterdam
leidde de dienst, in een tochti-
ge omgeving met kale muren
en een vloer van klinkers.
De kerkgangers werden des-
tijds gekscherend wel eens
aangeduid als ‘garage gelovi-
gen’. Bijna twee jaar lang wer-
den in de garage aan de
Stationsstraat 6 de diensten
gehouden. Het aantal kerkgan-
gers groeide en op zondag 
18 mei 1918 werd de laatste
‘garage kerkdienst’ gehouden.

Brederodestraat
De volgende dag, maandag 
19 mei 1918 (2e Pinksterdag),

werd de kerk aan de
Brederodestraat 35 in gebruik-
genomen. Het godshuis,
gebouwd in opdracht van de
Gereformeerde Kerk van
Haarlem, stond op de plaats
waar nu de Dr. Kuyperstraat
samenkomt met de Brede-
rodestraat. De kerk werd in
1955 gesloopt, maar de bijbe-
horende gebouwen staan er
anno 2006 nog altijd.

Zelfstandig
De totstandkoming van de
Gereformeerde Kerk van
Zandvoort ging niet gepaard
met uiterlijk aansprekende ver-
schijnselen. Nuchterheid voer-
de de boventoon. De stich-
tingsvergadering was op
woensdag 29 januari 1919, in
de consistoriekamer van het
kerkgebouw aan de Bre-
derodestraat. De bijeenkomst
stond onder voorzitterschap
van ds. G.R. Kuijper, voorzitter
van de kerkenraad van de
Gereformeerde Kerk van
Haarlem. Deze raad had op 10
december 1918 geadviseerd om
te komen tot de stichting van

de Gereformeerde
Kerk van Zandvoort.
De vergadering
werd door 9 van
12 stemgerechtig-
de leden bijge-
woond. De heren
H.H. Felderhof,
A. van der Plas 
en J.D. Theijse
werden beroepen
tot het ambt
van ouderling.
W. Steetskamp en
H.L. Blom tot dia-
kenen. Zij werden
in een kerkdienst
op woensdag-
avond 5 maart
1919 door de voor-
ganger ds. G.R.
Kuijper bevestigd

in hun ambt.
Tijdens deze
dienst vond
ook de insti-
tutie plaats
van de Ge-
reformeerde
Kerk van
Zandvoort.
Ruim zeven
maanden na
de oprichting
van de kerke-
lijke gemeen-
te werd als eerste predikant
ds. H.C. van den Brink beroe-
pen, die op zondag 19 oktober
1919 werd bevestigd.

Scheuring
De landelijke kwestie rond de
standpunten van theoloog dr.
Geelkerken, was op 18 juli 1926
de aanleiding voor een scheu-
ring in de Gereformeerde Kerk.
Nadat de Amsterdamse ds.
Buskus als eerste zich had aan-
gesloten bij de Gereformeerde
Kerk in Hersteld Verband 
(Deze ging in 1946 op in de
Nederlandse Hervormde Kerk),
volgde Zandvoort onder lei-
ding van ds. Van den Brink als
tweede. Aanleiding was de
schorsing van de Zandvoortse
predikant uit het ambt, nadat
hij geweigerd had een brief
van de landelijke synode, waar-
in stelling werd genomen
tegen de zienswijze van dr.
Geelkerken, vanaf de kansel
voor te lezen.

De nieuwe geloofsgemeen-
schap mocht het kerkgebouw
aan de Brederodestraat blijven
gebruiken. Van de 201 lidma-
ten bleven er na de scheuring
116 bij de Gereformeerde Kerk
van Zandvoort. Zij zetten hun
kerkelijke activiteiten voorlo-
pig voort in een pand op de
hoek van de Kostverlorenstraat
en Zandvoortselaan.

Julianaweg

Enkele jaren na de scheuring,
werd besloten tot de bouw
van de huidige gereformeer-
de kerk aan de Julianaweg.
Nadat op 3 maart 1928 de
eerste steen was gelegd,
werd de kerk op vrijdagavond
20 juni 1928 in gebruik-
genomen. Op dezelfde plaats
zal komende zondag om
10.00 uur ds. Korenhoff uit
Heemstede voorgaan. Het is
dan op de dag af negentig
jaar geleden dat de allereer-
ste gereformeerde kerkdienst
in Zandvoort werd gehouden.

Sluiting
Het eeuwfeest zal helaas
niet gevierd worden, want op
zondag 8 oktober aanstaan-
de sluit de kerk aan de
Julianaweg defintief de 
deuren. Momenteel wordt
gewerkt aan de samenstel-
ling van een boekwerk over
de geschiedenis van de
Gereformeerde Kerk van
Zandvoort en Bentveld. De
samenstellers zijn op zoek
naar oude foto’s van van de
kerk. Vooral foto’s van het
interieur van de kerk van voor
1963 worden gezocht. Ook
andere beelden van het ker-
kelijk leven zijn welkom.Wie
foto’s heeft wordt verzocht
contact op te nemen met de
scriba, de heer Ype Brune
telefoon 5717878.

Zondag 2 juli a.s.
90 jaar gereformeerd 

in Zandvoort!

Na de garage verhuisde men naar een echt
kerkgebouw aan de Brederodestraat

De huidige locatie aan de julianaweg

door Ton Timmermans   

“Wat zien we gebeuren?” In de
klas legt de juffrouw aan de
hand van een schaalmodel uit
hoe door panelen op het dak
van een huis licht omgezet kan
worden in nuttige elektriciteit:

“Op die manier kan zelfs een
helikopter vliegen”. De kinde-
ren van groep 7 kijken vol ont-
zag en begripvol knikkend toe.

De Energiebus gaat op bezoek
bij Zandvoortse scholen. Spe-

Energie. De wereld is er op aangewezen en die afhankelijkheid
neemt alleen maar toe. Het is dus van groot belang dat jonge-
ren de energiebronnen op een goede manier leren gebruiken.
Spelenderwijs leren leerlingen van de Zandvoortse basisscho-
len het belang van elektriciteit kennen.

lenderwijs komen kinderen in
aanraking met de mogelijkhe-
den van alternatief opgewek-
te elektriciteit. De schooljeugd
wordt uitgelegd dat de zonne-
panelen op het dak van de
auto elektriciteit leveren 
zodat thuis de lampen kunnen
branden en de koelkast kan
werken. Verder is er een kleine
windturbine gemonteerd die
ook energie leveren kan. De
wind als “eeuwigdurende”, dus

duurzame, energieleverancier.

Het complete lesprogramma
over energie begint met een
drietal soorten zogeheten
‘boxen’ vol met informatiema-
terialen over windenergie,
zonne-energie en isolatie. In de
klas kunnen de kinderen zo
proefondervindelijk vaststellen
hoe om te gaan met stroom. Zo
wordt technisch onderwijs op
een leuke manier gebracht.
Vorige week donderdag stond
de Energiebus het eerst voor de

Nicolaasschool.Technologische
ontwikkelingen gaan snel.
Achterblijven betekent achter-
stand en bijblijven betekent
voorsprong. Omdat het ge-
meentebestuur het belang van
het project inzag, heeft zij een
kleine subsidie toegekend. Het
initiatief van het scholenproject
is afkomstig van medewerkers
van het ECN (Petten) en de uit-
voering was in handen van stu-
denten van het Horizon College
in Alkmaar.
Zie ook: www.energiebus.nl.

Energiebus bezoekt Zandvoortse scholen 
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Loods te koop:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Vraagprijs € 360.000,-
06-54 621 734

------------- 
Loods te huur:
Voltastraat 7 te

Zandvoort
Oppervlakte 320 m2

Huurprijs 
€ 1.500,-- per maand 

06 54 621 734
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

Gratis:
3 persoons zitbank,

met bed binnen.
Zeer schoon.
Tel. 5716150
------------- 
Te Koop:

Imperiaal
‘Subaru’ incl.

skihouder 4pr:
€45.

Tevens twinny-load
zgan: €50.
Tel. 5715199

Te huur:
Garage 

in Zandvoort Noord.
Tel. 5732421
------------- 

Nieuw! Te koop:
Ubica-Luna matras,

afm. 90x200cm.
Prijs €150,- 

(nieuwprijs €350,-).
Tel. 5712372
------------- 
Gezocht:

Wij zijn per direct op
zoek naar een nette

schoonmaakster voor
beautycenter gevestigd

in het
NH Zandvoort Hotel.

Werktijden 
18.00-21.00 uur.
Geïnteresseerd? 
Bel dan 5715662

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen,
oud speelgoed,

kristal, porselein,
schilderijen,

etc.Gasthuisplein 6,
Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

ZANDKORRELS
Behang- en schilders-

bedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilders-

werkzaamheden

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juli
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
Beweging leidt altijd tot verandering.

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

Is de werkweek teneinde en 
voelt u zich gespannen en moe?
Dan bent u wellicht aan 
een yoga toe.

Iedere Zaterdag en Zondag 
aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij 
Kundalini meditatie aan

Iedere Zaterdag aanvang 19.30 uur
Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor

het vieren van uw jubileum of feestje. 
Voor foto’s en live webcam 
www.wanderenkarin.nl

Zondag 16 juli 2006 

Schrijf je nu in op www.Quepasaplaya.nl
Meer info Que Pasa Playa Zandvoort

Strandpaviljoen 6 Of kom gezellig bij ons langs.

OP HET 
ZANDVOORTSE 

STRAND:

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

heb ontvangen.
Dankzij iedereen is dit voor mij een dag
geworden om met veel plezier op terug
te kijken!

Jan van der Mije

Graag wil ik langs deze
weg iedereen heel 
hartelijk bedanken voor
alle warme belangstelling,
reacties, post en kado’s
die ik ter gelegenheid 
van mijn 60e verjaardag

Gezocht! 
Stoere jongens die bij

mooi weer en autoraces
willen werken op het

parkeerterrein van
Zandvoort. Tel. 5714770

------------- 
Help! 

Onze schildpad is 
weggelopen.

We hebben hem 44jr en
missen hem erg.

Hij is opgegroeid met
onze (klein-) kinderen.

Bel 5612402 of 
06-23417773

------------- 
Gevraagd:

serveerster (± 18 jaar)
voor het seizoen.

± 4 dagen per week.
Harocamo, Kerkstraat 14,

tel. 5712102
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Bali
Transport? Eat? Drink?
Massage? Dat hoor ik deze
week de hele dag door. 25km
met de taxi voor €8. Een uur
lang gemasseerd worden
voor €3. Pakkie peuken voor
0.80 cent (bijna jammer dat
ik ben gestopt).Wat wil een
mens nog meer?

Waar hangt die nou weer 
uit zul je misschien denken.
Ja ja, ik zit op het moment
bijna aan de andere kant
van de wereld. In Bali welte-
verstaan. De 15 lange uren
die ik in het vliegtuig heb
gezeten, ben ik binnen twee
seconden vergeten bij het
zien van dit paradijs. Het
wordt allemaal nog veel 
leuker bij de gedachte dat
ik hier vanaf nu twee keer
per jaar zal zitten. Hoezo
dat? Mijn vader kwam met
het geniale idee hier te 
gaan wonen. Ieder nadeel
heeft zo ook z’n voordeel. Ik
moet mijn pappie voortaan
missen, maar heb er wel een
geweldig tweede huis bij.
Het is hier echt een wereld
van verschil vergeleken met
Nederland. Verkeersregels?
Die hebben ze hier niet.
Links-rechts inhalen? Mag.
De sterkste/snelste wint.
En een rijbewijs koop je 
hier gewoon. Veel louche
typetjes zie je hier niet. Het
tegenovergestelde daarvan!
De mensen zijn hier ontzet-
tend gelovig, tonen voor
iedereen evenveel respect,
zeggen je steeds weer 
keurig gedag en lachen
altijd. Daar kunnen die soms
krampachtige Hollanders
nog een puntje aan zuigen.

Daarom werd ik ook aardig
overweldigd door al die
vriendelijkheid. Meestal 
zeg ik “No thanks”op de vele
vragen die ik hier om mijn
oren krijg. Dat is denk ik
meer een schrikreactie,
aangezien ze soms als een
zwerm vliegen op je af
komen. De enige vraag 
waar ik nu toch echt ja op
moet gaan zeggen is:
Massage...? Ik heb nog maar
vier dagen!!

Mai
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Mai Buwalda en Stephanie Vork zijn voor de Zandvoortse
Courant op bezoek geweest bij een aantal ‘tijdelijke inwo-
ners’ van Zandvoort: bewoners van de strandhuisjes tussen
Zandvoort en Bloemendaal. Daarnaast hebben ze een 
camping aan de boulevard bezocht. In dit tweede deel zullen 
zij verslag doen van hun ervaringen op de camping.

Op de camping.....
Het leven van april tot oktober

Net als op het strand, komt
het ultieme vakantiegevoel 
al snel omhoog bij het betre-
den van het terrein van cam-
ping De Branding. Links het
tentenkamp waar vooral
(Duitse) jongeren bivakeren,
rechts het oude vertrouwde
wagenpark.

wat dingen over Zandvoort. Op
een enkeling na is iedereen die
hier zit geboren en getogen in
Amsterdam. Het geeft ons dan
ook het gevoel alsof we in de
Zandvoortse Jordaan zijn
beland. Mevrouw Wemer
stemt daarmee in maar verteld
ons dat ze zich toch ook wel
een beetje een Zandvoortse
voelt.“We zijn tenslotte inwo-
ners van Zandvoort. We beta-
len daar ook voor.”

Bijna iedere dag zijn al deze
mensen te vinden in ons dorp.
Even een boodschapje doen,
met mooi weer een terrasje
pakken, heel af en toe uit eten.
Over het algemeen wordt er
gewoon, net als in Amsterdam,
thuis gekookt. Trots laat ze
haar prachtige wagen zien tij-
dens de rondleiding die we krij-
gen.“We hebben hier alles, net
als in Amsterdam.
Waarom zou ik dan
uit eten gaan?”
Tsja, dat dachten
wij ook. Waarom
zou je ooit nog bui-
ten de deur eten
met zo’n mooi
tweede huis... Ook
wasmachine en
droger zijn aanwe-
zig (in miniformaat
uiteraard).

Als we haar vragen
naar de nadelen
van de Zandvoortse
camping naast het

circuit, is het antwoord al snel
daar.Van de herrie die af en toe
van het circuit komt lijkt nie-
mand hier last te hebben.“Dat
went wel, en wat is herrie. Als
je besluit hier te gaan staan
met je wagen, dan weet je
dat.”Geen gezeur over de race-
geluiden dus. Wel 
kunnen de meesten hier zich
vreselijk druk maken over de
bus die met een noodgang
langs de in/uitgang sjeest.
“Levensgevaarlijk voor de kin-
deren! Een zebrapad of een
paar heuvels zouden daar wel
op z’n plaats zijn dacht ik zo!”
Aldus mevrouw Wemer. Even
later zouden ook wij daarach-
ter komen bij het verlaten van
het campingterrein. Zonder
dat je het door hebt sta je
ineens op de weg. Was hier
vroeger niet een groot elec-
trisch hek?

Tentenkamp
Tijd voor het tenten gedeelte
aan de andere kant van de
branding. Joelend worden we
door onze Duitse vrienden ver-
welkomd. Het leek wel of we
enige twee meiden op het ter-
rein waren.Verschillende soor-
ten muziek door elkaar, overal
lege bierblikken, verbrande
braadworst van zeker drie

dagen oud op
de barbeque.
Een verschil
van dag en
nacht met het
Amsterdamse
wagengedeel-
te. Deze gasten
zijn jong en
komen maar
voor één ding:
zuipen! 

De campinglei-
ding is hier
gelukkig vrij
relaxed onder

(wat toch wel het beste werkt
denken wij).“Als het om 23.00
uur maar stil is en ze zich een
klein beetje gedragen overdag,
mogen ze wat ons betreft zich
lekker uitleven.”

Van de strandbus lijkt niemand
gebruik te maken, na wat
rondvraag. De vaste bewoners
hebben allemaal hun eigen
vervoer en de kampeerders
lopen liever. Ons dorp wordt
door de Duitsers omschreven
als ‘wunderbar’. Op ons beste
Duits (zo als gewoonlijk
spreekt er geen een Engels)
wensen we ze nog een fijn ver-
blijf in Zandvoort.“Ja, dat gaat
ons zeker wel lukken hier.”

Voordat we het gezellige ter-
rein gaan verkennen, eerst
even melden bij de kantine. In
het niet al te grote gebouwtje
is van alles te doen als het
slecht weer is, de receptie is er
gevestigd en er hangt een
goed sfeertje. Na een kort
gesprek met een van de lei-
dinggevenden, besluiten we
eerst het wagenpark in te
lopen.

Vaste caravans
Oude en nieuwe caravans,
grote en kleine wagens, som-
migen net zo groot als een
klein woonhuis... een gezellige
wirwar van vakantiewoningen
bij elkaar. Erg druk was het nog
niet in dit gedeelte, maar de
zomer is tenslotte ook nog niet
echt begonnen. Na wat goede-
middagjes en hallo-tjes arrive-
ren we bij de wagen van de
familie Wemer.
Mevrouw Wemer is druk bezig
in de tuin, maar neemt uitge-
breid de tijd voor ons als we
haar vragen ons iets te vertel-
len over het leven op de cam-
ping. Alles is aanwezig in haar
mooie vakantiewoning, verteld
ze. Maar toch ziet deze dame
het seizoensleven op de cam-
ping niet echt als een vakan-
tie.“Dit is gewoon ons tweede
huis. Ik ben hier zo goed als
geboren, het is me met de
paplepel in gegoten. Kijk, daar
(de wagen recht tegenover
haar wagen) woont mijn moe-
der van 86. Ook zij heeft het
hier nog heerlijk naar haar zin.
Ook mijn kinderen hebben hier
nu hun eigen plekkie, het zit er
nou eenmaal gewoon in.”
Zittend in haar mooi verzorg-
de tuin vragen wij haar nog

Op het tenten gedeelte blijkt Duits de voertaal te zijn

Familie Werner heeft een prachtig aangelegde tuin rond hun vaste caravan
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Flower-power, love and peace. Het Vondelpark zat er vol van.
Iedere (oud-) Amsterdammer herinnert zich nog de hippies die
zich daar ophielden. De consumptiemaatschappij van die roeri-
ge jaren zestig vonden zij maar niks. Met hun ‘lief-zijn-gedrag’
zetten zij zich op vreedzame manier af tegen de gevestigde orde.

Tegen het einde van 1966 werd
in San Francisco de hippiebe-
weging geboren. Met de eer-
ste grote manifestatie ‘Love-in’
was het tijdperk van de hippie
aangebroken. Een half jaar later
vond een soortgelijke happe-
ning plaats die bezocht werd
door maar liefst 450.000 men-
sen. Jongeren met bloemen in
hun -meestal lange- haar
waren gekleed in een allegaar-
tje van de meest exotische
stoffen. Mede door de opko-
mende massamedia en de vele
reismogelijkheden verspreid-
de het hippiedom zich razend-
snel over de hele wereldbol.

Mode
In de ogen van
de hippies was
mode een voort-
durende leugen.
“Die mode ver-
andert om de
zoveel tijd en
verplicht de mens
daardoor ook te 
veranderen. De
mode is uitgevonden als mid-
del om aan te zetten tot con-
sumeren, om nieuwe kleding
te kopen als de oude nog niet

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Van hergebruik is nauwelijks sprake. Toch zijn gebruikte 
rollators vaak geschikt voor recycling. Meestal wordt het
hulpmiddel eenvoudigweg afgedankt. Pure verspilling van
gemeenschapsgeld. Kapitaalvernietiging dus.

Overzichtelijk gerubriceerd staat het op internet. Als in een
openbare bibliotheek is informatie over het provinciebe-
stuur van Noord-Holland op haar uitgebreide en informa-
tieve website terug te vinden. Vanaf vandaag kunnen de
gegevens zelfs op commando voorgelezen worden. Die pri-
meur heeft onze provincie.

“Zodra een eigenaar overlijdt
gaat de rollator de schroot-
hoop op, al is het een week
nadat hij de vierwieler heeft
gekregen. Een gebruikte rolla-
tor mag niet aan een ander
worden verstrekt; die moet ook
een nieuw exemplaar krijgen”
zegt een medewerker van een
verzorgingshuis. “Een verspil-
ling van jewelste dus.”

“Van hergebruik is nauwelijks
sprake” heeft de ANBO vastge-
steld. In 2003 deed deze belan-
genvereniging voor ouderen
een peiling naar het her-
gebruik van het hulpmiddel.
“Rollators worden in bijna alle
gevallen na gebruik afgedankt.
Ze worden opgeslagen in kel-
ders van verzorgingshuizen, op
zolders bij particulieren of
gaan naar de schroothoop.”
Inname, revisie en herverstrek-
king zou niet opwegen tegen
de kosten van een nieuwe 
rollator, zo redeneren zorgver-
zekeraars veelal.“Het ophalen
van de rollator is meestal duur-
der dan de rollator heeft
gekost” meent Paula de Goede
namens Univé Verzekeringen.
“Als een klant persé de rollator
niet meer wil hebben en hij
staat thuis in de weg, dan wil-
len wij de rollator wel ophalen,
maar dat gebeurt minimaal.”

Rollators verspilling 
in de zorg

Provincie leest voor uit eigen werk

heffende leefgemeenschap-
pen gezien. ‘Alles is beter dan
een streng georganiseerde,
leugenachtige welvaartsmaat-
schappij’. Geestverruimende
middelen zoals het gebruik
van wiet hoorden daar bij. De
hippies zagen in de bloem het
ideaal van het bestaan: een vrij
leven onder de zon, vervuld
van zachtheid. De hippiebewe-
ging heeft in zijn originele
vorm, de Flower Power, maar
kort geduurd. Vanaf eind 1968
en zeker in de loop van 1969
was de kern uiteengevallen.
Toch herinnert menigeen zich 
met plezier de kleurige tafe-
relen van de hippies in het
Vondelpark.

Een handelaar in revalidatie-
materialen ziet het niet zitten.
“Als een klant me belt voor een
rollator, verwijs ik hem naar
een verpleeghuis. Daar hebben
ze meestal de kelder vol staan
met rollators van overleden
bewoners. Rollators worden
vergoed maar nooit terugge-
geven, want de gemeente wil
ze niet terug.” Door invoering
van de nieuwe zorgwet WMO
zal daar naar verwachting
geen verandering in komen.

In 2003 schrijft staatsecretaris
Ross naar aanleiding van
Kamervragen: “Ik heb de stel-
lige indruk gekregen dat de
ziekenfondsen er alles aan
doen om verspilling tegen 
te gaan.” Een medewerkster
van een thuiszorgwinkel in
Heemstede:“Onderdelen wor-
den hergebruikt of het gehele
apparaat gaat naar Derde
Wereldlanden.” Een woord-
voerster van een Zandvoorts
verzorgingshuis meent te
weten dat de gebruikte rolla-
tors verscheept worden naar
Suriname. Een redactie van
Daglad Surinaamse: “Ik heb
nog nooit iemand met een rol-
lator zien lopen in Paramaribo.”
De wegen in Derdewereld-
landen zijn veelal slecht en dus
voor rollators ongeschikt.

AOW hoort bij de leeftijd van 65. De Sociale Verzekeringsbank
is van mening dat verschuiving van die grens het vertrouwen
in de overheid schaadt. Al tientalle jaren rekenen burgers op
een pensioenuitkering vanaf hun 65ste.

De leeftijdsgrens voor de AOW
moet op 65 jaar blijven. Mor-
relen aan die grens zorgt voor
verlies aan vertrouwen in de
overheid.Wel zou de opbouw-
periode van de AOW korter
kunnen door in plaats van op
15-jarige leeftijd pas met acht-
tien jaar te beginnen met spa-
ren voor AOW. Dat stelt Cathrin
van der Werf, lid van de raad
van bestuur van de Sociale
Verzekerings Bank (SVB). De
SVB is de uitvoerder van de

Leeftijdsgrens AOW 
moet blijven

AOW. Volgens Van der Werf 
rekenen mensen decennialang
op het basispensioen wanneer
ze 65 jaar worden.

Ze verzet zich tegen pleidooien
om de AOW-leeftijd geleidelijk
op te schuiven naar 67. Volgens
haar zou zoiets gepaard gaan
met onrust onder burgers. Van
der Werf vindt het onverstandig
als er eenzijdig zou worden inge-
grepen in de AOW om de vergrij-
zingskosten betaalbaar te houden.

Sinds kort zijn de provinciale
gegevens ook hoorbaar. Op
commando leest een vrien-
delijke stem alles voor wat
op het computerscherm in 
cijfers en letters zichtbaar
wordt. Dankzij deze ‘voorlees-
functie’ hoeft de gebruiker de
tekst niet zelf te lezen. Een uit-
komst voor bijvoorbeeld
slechtzienden en voor senio-
ren. Klikken op de knop met
het tekstballontje “lees voor”
is voldoende.

ken. De website van het Noord-
Hollandse bestuur geeft in alle
openbaarheid een overzicht
van alles wat van belang is
voor haar burgers.

De provincie Noord-Holland
heeft een belangrijke stap
gezet in het verbeteren van de
toegankelijkheid van haar
informatiestromen. De drem-
pel voor het bezoeken van de
website voor mensen met een
leeshandicap wordt met deze
extra service verlaagd. Met
gepaste trots laat het provin-
ciebestuur weten dat Noord-
Holland deze service als eerste
provincie van Nederland aan-
biedt.
Zie www.noordholland.nl

Of het nu gaat om de bereik-
baarheid van de kust of het
vlot opzoeken van overheids-
informatie.Voor iedereen moet
het overal en altijd probleem-
loos te doen zijn. Toegankelijk-
heid staat bij ons provinciebe-
stuur hoog in het vaandel. Ook
en vooral in de wereld die
steeds belangrijker wordt: het
wereldwijde internet.Voor het
overbrengen van grote stro-
men informatie is de digitale
snelweg niet meer weg te den-

versleten is. Die ‘verspilling’
moet maar eens stoppen”,
aldus de Bloemenkinderen.

Afzetten
De lange haren en wijde kle-
ren van de hippies werden hun
symbolen. Het onderscheid
tussen de seksen diende te ver-
dwijnen. Hun uitdagende
uiterlijk was een manier om
zich af te zetten tegen de 
consumptie maatschappij.
Bij die houding hoorde een
vreedzaam gedrag en een pose
van ‘alles-moet-kunnen’.
Bijeenkomsten bleven niet
beperkt tot het Amsterdamse

Vondelpark,
maar groeiden
uit tot massale
muziekfestivals.
In 1969 was
Woodstock een
legendarische
happening
geworden.

Flower power
In de hippiecul-

tuur speelden de begrippen
‘love and peace’ de hoofdrol.
Vooral liefde tegenover elkaar.
Communes werden als dé ver-

Oudere van nu - hippie van toen
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In Zandvoort-Zuid op ca. 100 meter van het
strand ligt deze goed onderhouden 30-er jaren 
eengezinswoning met garage en voor- en ach-
tertuin. Ind. gang; woonkamer met parketvloer; 
landelijke open keuken met inbouwapparatuur; 
1e et. ruime overloop; 2 slaapkamers; royale 
moderne badkamer met ligbad, douche, toilet, 
wastafel en openslaande deuren naar balkon; 
wasruimte; 2e et.: grote zolderkamer met 2 dak-
kapellen; vliering.

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

In perfecte staat van onderhoud en met behoud 
van originele stijldetails gerenoveerd vrijstaand 
en pittoresk landhuisje met tuin rondom, oprit 
voor 3 auto’s en garage. De woning is in 2005 
geheel professioneel ver(nieuw)bouwd. Sfeervol 
entree, ruime hal met garderobe, gietijzeren
Spaanse trap; kelder; woonkamer met open
haard en handgemaakte schouw; eiken visgraat 
parketvloer; moderne keuken v.v. alle inbouw-
app.; op de 1e etage een riante slaapkamer met 
veel kastruimte en luxe badkamer met vrijstaand 
bad. Was/droogruimte en 2e toilet. 

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Westerparkstraat 10 Kostverlorenstraat 51 Brederodestraat 100

Aan de rand van het “Groene Hart” van Zandvoort 
ligt dit halfvrijstaande woonhuis met nieuw aan-
gebouwde serre, voor- en achtertuin en achter-
om. In de achtertuin bevindt zich het zomerhuis 
dat zowel als kantoor- en praktijkruimte geschikt 
is. Ind. ruime hal; kelder; woonkamer met 45 m2

met aangebouwde serre; zijkamer; moderne
keuken met inbouwapp.; 1e et. 4 slaapkamers; 
2 balkons; badkamer met ligbad, douche, toilet 
en wastafel. Zomerhuis met woon/slaapkamer 
en toilet/doucheruimte.

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

zaterdag 1 juli open huis van 11.00 - 13.00 uur

“Zuyderduin” landhuisje 
te Zandvoort

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Fraai driekamer appartement op
2e etage gelegen!
• Woonkamer met open keuken en 

inbouwapparatuur.
• Moderne badkamer met ligbad.
• Voorzien van alarminstallatie en rookmelders.
• Parkeren op eigen terrein.
• Op 1 minuut van het strand en centrum gelegen.
• Oppervlakte ca. 75 m2. Bouwjaar 1972.

Royaal drie kamer appartement
met zeezicht!

• L-vormige living,voor én achter balkons.
• Parkeren op gereserveerde plekken
• Lift aanwezig en inpandige berging
• Oppervlakte ca. 110 m2!

Burg. Van Fenemaplein 13-1
Open Huis 11:00 tot 13:00 uur

Vraagprijs: € 199.000,= k.k.

Tjerk Hiddesstraat 31
Open Huis 13:00-15:00 uur 

Vraagprijs: € 176.000,= k.k.

STARTERS

SPOED

Zaterdag 1 juli a.s. Open Huis!

Wilt u uw woning verkopen? 
Informeer naar onze scherpe tarieven!

Met een ZandvoortPas wordt winkelen,
uitgaan en eten in Zandvoort wel 

heel aantrekkelijk

Kijk snel op pagina 12 of 
op www.zandvoortpas.nl

Nog geen zandvoortPas?
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Kimberly is een stoere man van zeven jaar...
hij heet echt kimberly en u leest het goed, het is
ook echt een man! Een grappig kruising
Jackrusseltje die erg vrolijk heen en weer springt,
als hij het idee heeft dat hij uit zijn hok mag. Hij
kan met teefjes overweg, maar weet eigenlijk
niet goed hoe hij ermee om moet gaan. Hij staat
dan te twijfelen, zal ik gaan spelen of niet! Met
reuen kan hij niet goed overweg. Hij is natuur-
lijk erg stoer, dus hij vindt het niet leuk als er nog
een stoere man in de buurt rond loopt. Hij is
vriendelijk als je hem rustig benadert en vindt
het ook heerlijk als hij uitgebreid vertroeteld
wordt. Kinderen in zijn buurt raden wij niet aan,
daarvoor is hij een beetje bang. Hij zoekt een rus-
tig huis, waar er veel met hem gewandeld wordt,
want energie heeft hij genoeg. Of hij alleen kan
zijn weten we eigenlijk niet, omdat hij bij zijn
vorige eigenaar bijna nooit alleen hoefde te zijn.
Wie zoekt er een leuk maatje en valt voor deze
schattige hoogpotige Jackrussel?

Kom kijken in het Kennemer
Dierenasiel, Keesomstraat 5,
tel. 5713888. Geopend 

Van maandag tot en met zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier van de week

Recept Recept

Benodigdheden:
• 4 tilapiafilets 

(±150 gram per stuk),
• 1 ui,
• 1 blik ananas op 

ananassap (567 gram),
• 3 etl roerbakolie,
• 3 etl abrikozenjam 

(of gemberjam/
ananasjam),

Bereiding:
Snipper de ui fijn. Giet de 
ananas af, vang het sap op.
Snijd de ananas in kleine 
stukjes. Verhit 1 eetlepel roer-
bakolie in een kleine pan met
een dikke bodem. Fruit de 
ui zachtjes glazig. Schep de
ananas, abrikozenjam, soja-
saus en 1 dl ananassap erdoor
en laat dit 10 minuten prutte-
len tot een dikke chutney 
ontstaat. Snijd het bosuitje in
ringetjes en schep dit met de
koriander door de chutney.
Laat de chutney afkoelen.
Meng in een kom 2 eetlepels

Pittige tilapiafilet met ananaschutney
Hoofdgerecht voor 4 personen.

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te 
vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor
in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen 
vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

5
4 7 1

5 8 4 6 7

6 1 7 5
2 6 8

1 2
5 7 4 9 1

8 1 2 5
5 8 6 7 2 4 3 1 9
9 3 7 1 8 5 2 6 4
2 4 1 9 6 3 7 8 5
1 5 3 8 9 6 4 2 7
4 7 8 2 3 1 5 9 6
6 2 9 4 5 7 8 3 1
8 1 5 6 7 2 9 4 3
3 6 2 5 4 9 1 7 8
7 9 4 3 1 8 6 5 2

roerbakolie en de currypasta
en bestrijk de visfilets met
dit mengsel. Laat ze 5 minuten
liggen. Rooster de tilapiafilets
in een hete grillpan op hoog
vuur in 8-10 minuten mooi
bruin en net gaar. Keer de filets
als ze vanzelf van de ribbels
loslaten. Leg de tilapiafilets 
op 4 warme borden en strooi
er wat (zee)zout over. Schep 
de chutney ernaast. Lekker 
met pandanrijst en sugar-
snaps of een salade met
veldsla en wortel met citroen-
dressing.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Oplossing sudoku week 25

12 23 16 15

16 4/8

27

13/12 13

5 8

11 9

Ook in deze puzzelvariant werkt u met de cij-
fers 1 tot en met 9. Deze dient u in de witte
vlakjes in te vullen. De optelsom van de vakjes
(= kruiswoordpuzzel) staat in het donkere vlak-
je naast de rij (= Zweedse puzzel) of boven de
kolom. Indien u in een donker vlakje bijvoor-
beeld 4\8 ziet staan, betekent dat u vertikaal
op 4 moet uitkomen en horizontaal op 8.

Vanaf deze week is uw Zandvoortse
Courant een puzzel rijker, de Kakuro! De
Kakuro is de opvolger van de sudoku en is
een combinatie van sudoku, Zweedse puz-
zel en de kruiswoordpuzzel. De puzzel is
het best bewaard Japanse geheim van de
afgelopen twintig jaar. Er werden miljoe-
nen boeken met Kakuro puzzels verkocht.
Het woord is een samenstelling van de
Japanse woorden Kasan Kuroso en bete-
kent letterlijk: optelsom en kruis. De
Kakuro werd in Europa het eerst door de
Engelse kwaliteitskrant The Guardian
gepubliceerd.

In de komende weken zullen wij in eerste
instantie een aantal ‘gemakkelijke’ Kakuro’s
voor u uitzoeken, daarna worden ze met
regelmaat wat moeilijker. De oplossing zul-
len wij de week publiceren. Let op: er zijn vele
wegen die naar Rome leiden, zo ook bij de
Kakuro’s, er zijn soms meerdere oplossingen
mogelijk.

Nieuw in de Zandvoortse Courant!

KAKURO

• 2 etl Japanse soja-
saus,
• 1 bosuitje,
• 1 etl verse koriander,

fijngehakt,
• 1 etl Thaise rode 

currypasta (of 
sambal badjak/
sambal brandal).

Voortdurend 
zoeken wij nieuwe 

bezorgers!
Meld je nu aan! 

Bel 0251-67 44 33 
of mail naar 

info@zandvoortse
courant.nl

Hele straten zitten op
jou te wachten…

… als je bezorger bent
van de 

Zandvoortse Courant

ZC W26 B.xpr  28-06-2006  10:06  Pagina 21

                          

20

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

Volop 
zomer-

bloemen!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Kijk ook eens op de website
www.zandvoortsecourant.nl
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 26 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 20 juni
en de verdere in week 25 door het college genomen
besluiten zijn 27 juni vastgesteld. De besluitenlijst is
in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Beter geholpen aan meldlijn
Wie belt met (023) 57 40 200 om iets te melden aan
de gemeente krijgt nu te maken met een veranderd
aanmeldingsprotocol. De gemeente heeft een aanpas-
sing doorgevoerd om u beter van dienst te zijn.
Er wordt gewerkt met keuzemenu's die u beter bij 
de betrokken afdeling brengen, zodat u gerichter uw
melding of klacht kunt doorgeven.

Als u belt krijgt u een aantal keuzes voorgelegd:
- optie 1: storing aan parkeerapparaat; hierna volgt

doorschakeling naar de Parkeerpolitie
- optie 2: geluidsoverlast horeca ; hierna volgt door-

schakeling naar de dienstdoende handhaver
- optie 3: overige meldingen -zeg maar de oude meld-

lijn over huisvuil e.d. zoals u die gewend was-;
hierna volgt doorschakeling overdag naar balie en
buiten werktijd naar het antwoordapparaat.

Werkzaamheden aan het spoor 
In de nacht van 15 op 16 juli 2006 zullen er werkzaam-
heden aan het spoor rond de Vondellaan plaatsvinden.
Door het college is ontheffing verleend (verzonden 
22 juni 2006) in verband met eventuele geluidhinder
welke de werkzaamheden met zich mee kunnen 
brengen. Tijdens de werkzaamheden zal de overweg
aan de Vondellaan afgesloten en het verkeer 
omgeleid worden.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort,
- Potgieterstraat 56, vernieuwen/optrekken gevels 

1e verdieping en plaatsen dakopbouw, ingekomen

20 juni 2006, 2006-109Lv.
- Van Stolbergweg 13, vernieuwen/vergroten dakkapel,

ingekomen 21 juni 2006, 2006-113Lv.
- Kerkplein 9, plaatsen reclamebord, ingekomen 

22 juni 2006, 2006-114R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Evenementenvergunningen verleend 
De burgemeester heeft op grond van artikel 2.2.2 van
de Apv Zandvoort vergunning verleend voor het
evenement “de Kortebaandraverij” op donderdag 
20 juli 2006 op de Zeestraat te Zandvoort (vergunning
verzonden op 19 juni 2006).

De hierboven genoemde verleende vergunning ligt
bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt hem inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen
gedurende een termijn van zes weken na bekend
making 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 de burgemeester van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in
beginsel niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector

Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Van onze redactie

MKB stelt de staatssecretaris
van Economische Zaken Karien
van Gennip voor, het aantal
koopzondagen overal in het
land te beperken. Slechts onder
bepaalde strikte voorwaarden

zouden gemeenten in de toe-
komst extra koopzondagen
mogen aanwijzen. De winkel-
tijden wet wordt binnenkort in
de Tweede Kamer geëvalueerd.

Beperken
In de huidige regelgeving mag

Het college van B&W zal zich tot het uiterste verzetten tegen
het voorstel van Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om een eind te
maken aan de wildgroei die er in de ogen van deze organisatie
is waar het gaat om de winkelopenstelling op zondagen. De
reactie van B&W kwam onder andere naar aanleiding van vra-
gen van het VVD- raadslid Belinda Göransson.

een gemeente maximaal
twaalf koopzondagen aanwij-
zen. Een uitzondering op deze
regel is het zgn. ‘Toeristisch
regime’. MKB wil deze uitzon-
dering schrappen en in plaats
daarvan dat gemeenten onder
bepaalde voorwaarden zes
extra koopzondagen per jaar
kunnen aanwijzen. Als de voor-
stellen van MKB worden over-
genomen, betekent dat voor
Zandvoort dat de winkels
tweederde van het jaar op zon-
dag gesloten blijven.

Zandvoort
Het college verzet zich fel
tegen de plannen. B&W 

hadden het wijs gevonden
om, voordat dergelijke ideeën
worden gelanceerd, eerst
bij betrokkenen de gevolgen
te inventariseren. Verder
wordt aangevoerd, dat
Zandvoort al in de jaren 50
van de vorige eeuw als één
van de weinige gemeenten in
Nederland toestemming
heeft gekregen om de win-
kels op zondagen geopend te
mogen houden. In al die jaren
is het open zijn van de win-
kels op zondag een handels-
merk geworden van Zand-
voort. Voorts merkt het
college op, dat Zandoort nog
vorig jaar door het MKB is 

uitgeroepen tot meest MKB-
vriendelijke gemeente.

Gesprek
Het college zal MKB uitnodi-
gen voor een gesprek, waarin
het landelijke bestuur duide-
lijk zal worden gemaakt, dat
hun uitspraken niet in het
belang zijn van Zandvoort. De
bijzondere positie van
Zandvoort en de economische
waarde ervan voor de gehele
regio zullen eveneens aan de
orde worden gesteld. De uitleg
van het Zandvoortse gemeen-
tebestuur zal het bestuur van
MKB wellicht op andere
gedachten kunnen brengen.

Verontwaardiging over 
winkelsluiting op zondag
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Softbal

Ferrari, Maserati, Lamborghini,
Lancia, Alfa Romeo, Laverda,
Bugatti en nog veel meer
namen van grote Italiaanse
vormgevers uit de voertuigen-
industrie zullen weer te
bewonderen zijn. Het zijn voor
liefhebbers klinkende namen.
Zondag 2 juli staat Zandvoort
weer in het teken van de
Azzuri, oftewel het is weer 
het weekend van Italia a
Zandvoort. Het jaarlijkse
‘feestje’ waar iedereen die de
Italiaanse auto- en motorwe-
reld een goed hart toedraagt
bij moet zijn.

Softballers ZSC laten winst liggen

Zwemmen

Iedere avond van 18.00 uur tot
20.30 uur kunt u 250 meter (10
baantjes) of 500 meter (20
baantjes) zwemmen. U kunt
dat in uw eigen tempo en slag
doen. Er kunnen maximaal
400 zwemmers meedoen, dus
wie het eerste komt, het eer-

ste maalt. U kunt deelnemen
door middel van het kopen van
een startkaart van €5 per per-
soon. Op de eerste avond krijgt
u bij inlevering van die kaart
een armbandje en personen
met een armbandje kunnen
het water in gaan.

Zwemvierdaagse

Autosport

Fietsen

Kennemerland bood afgelopen
zaterdag meer tegenstand dan
gezien hun positie op de rang-
lijst verwacht mocht worden.
Dat een hogere plaats - ZSC
staat tweede - in de rangschik-
king geen overwinning garan-
deert op een lager geplaatste
opponent, maakte Kennemer-
land al vanaf de eerste slag-
beurt duidelijk. Op het werpen
van Tjeerd Buys werd een 0-4

Komende week van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli zal voor
de negende keer de Zandvoortse zwemvierdaagse worden
gezwommen. Dat zijn vijf avonden dus kunt u één avond laten
schieten.

De fietsvierdaagse had ver-
schillende routes uitgestippeld
over Zandvoort en de duinen.
Zowel jong als oud konden
genieten van de mooie fiets-
routes. Het Nederlands elftal
zorgde woensdagavond voor
nog meer sfeer. Terwijl de elf
voetballers streden tegen
Argentinie hadden de deelne-

Groots oranjegevoel bij 
Zandvoortse fietsvierdaagse

De Zandvoortse fietsvierdaagse is goed verlopen. Alle 175 deel-
nemers konden afgelopen vrijdag hun medailles in ontvangst
nemen. Op twee kleine ongelukjes na kan de organisatie spre-
ken van een geslaagd evenement.

Italia a Zandvoort

Het Italiaanse autosportfesti-
val wordt opgeluisterd met de
meest fraaie automobielen
welke in dit Latijnse land zijn
en worden geproduceerd. Ook
Italiaanse motorfietsen en
vrachtwagens maken onder-
deel uit van het showelement,
waar de Italiaanse merken-
clubs vol uitpakken met inte-
ressant materiaal. Niet alleen
nieuwe auto’s en motoren zijn
er te bewonderen. Ook is er
veel aandacht voor de antieke
Italiaanse voertuigen.

voorsprong genomen. ZSC
snoepte nog wel iets van de
voorsprong af. Tjeerd Buys en
Peter Douma passeerden in de
1e inning de thuisplaat, terwijl
Ben de Jong in de tweede ZSC-
slagbeurt de achterstand redu-
ceerde tot 3-4.

In de 3e en 4e inning vielen de
runs als rijpe appels uit de
boom. Kennemerland scoorde

De herensoftballers van ZSC hebben in de thuiswedstrijd tegen
rode lantaarndrager Kennemerland de winst laten liggen. In de
slotinning wist ZSC, dat gedurende het hele duel tegen een ach-
terstand aankeek,alsnog een 12-12 gelijkspel uit het vuur te slepen.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Bruna Balkenende aan de
Grote Krocht,
kapsalon Ton Goossens in win-
kelcentrum Nieuw Noord,
Ankie Miezenbeek,
Haarlemmerstraat 12 en
Martine Joustra, Witte Veld 11.

Op de laatste avond worden de
medailles uitgereikt en zal er
vanaf 20.00 uur, exclusief 
voor de deelnemers, een
Spetterende Aqua Disco 
starten.
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Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Monuta
Nova College
P. van Kleeff
Pluspunt
Remo de Biase

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beddenspecialist
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice

Stichting ZorgContact
Take Five
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Willemse
Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Familierestaurant
Gemeente Zandvoort

Strandpagina
-3 Ganpati
6 Que Pasa
8 Wander & Karin
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen

Jeroen
23 Club Nautique

respectivelijk vier en drie runs
waardoor hun totaal op elf
kwam. ZSC wist twee keer drie
punten te scoren. Peter Douma,
Edgar Koper, Jan Piet Paap in
de derde, terwijl  Tjeerd Buys
in de 4e inning meeliftte op
een homerun van Edgar Koper.
Hans Rijnders profiteerde van
honkslagen van Jan Piet Paap
en Ben Draijer (9-11). In deze
inning liet ZSC drie lopers 
op de honken achter, waarmee
de mogelijkheden voor meer
runs uit handen werden gege-
ven. Een vrijwel identieke 
situatie deed zich voor in de 
5e inning, toen alleen Tjeerd
Buys de thuisplaat wist te
bereiken, waardoor de achter-
stand bij het ingaan van de 
6e en laatste inning was gere-
duceerd tot 10-11. Kennemer-
land leek in die slagbeurt de
zege veilig te stellen door de
voorsprong te vergroten tot
10-12, maar ZSC dacht daar
gelukkig anders over. Zowel
Ruud Bijl als Tjeerd Buys 
profiteerde van een tweehonk-
slag van Edgar Koper, waar-
door de eindstand alsnog op
12-12 kwam.

Naast de vele activiteiten op de
baan is er op de diverse pad-
docks ook volop te genieten.
Italia a Zandvoort zou niet com-
pleet zijn zonder een heuse race
met Pizzakoeriers en die zal dan
ook van start gaan. Zondag 
2 juli zijn er de gehele dag acti-
viteiten op en ronde de baan.
De toegangsprijs bedraagt €12 
en zijn aan de kassa en via
Ticketbox te verkrijgen.Parkeren
is voor €7 mogelijk achter de
hoofdtribune (beperkt aantal
parkeerplaatsen!). Kinderen tot
12 jaar, onder begeleiding van
een volwassene, mogen gratis
naar binnen.

mers hun fietsen versierd met
oranje bloemenkransen en bal-
lonnen. “Het was een gezelli-
ge boel en ik verheug me
alweer op volgend jaar”, aldus
Ankie Miezenbeek, organisa-
tor van de fietsvierdaagse. De
volgende fietsvierdaagse in
Zandvoort vindt plaats van 3
tot en met 7 september 2007.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 DR J.G. MEZGERSTRAAT 43 ZANDVOORT

•  Modern 4-kamer hoekappartement 
•  Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee
•  Moderne open keuken en luxe badkamer 
•  Gehele appartement betegeld met witte vloertegel
•  Witte gestuukte muren en plafonds 
•  Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-
•  Woonoppervlakte 85 m2 

Vraagprijs: € 249.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 5 ZANDVOORT

•  Charmant, karakteristiek en zeer royaal herenhuis 
•  Fraai aangelegde achtertuin (30x10m), parkeerplaats 
•  De woning beschikt over een extra ruimte op de 

beg. grond en is geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  3 royale slaapkamers en een luxe badkamer 
•  Tevens zeer geschikt voor praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 200 m2, inhoud ca. 685 m3

 HOGEWEG 74 ZANDVOORT

•  Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
•  Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers
en een zomerhuis met eigen entree

•  Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
•  Woonopp. ca. 220 m2, zomerhuis ca. 80 m2 
•  Perceeloppervlakte 338 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

 EMMAWEG 40 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande villa met garage en oprit, 
midden in het Groene Hart gelegen

•  Royale living , 4 slaapvertrekken, luxe woonkeuken
en 2 moderne badkamers

•  Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
•  Perceeloppervlakte 587 m2 met duin in de tuin wat 

privacy waarborg

Vraagprijs: € 549.000,-

 DA COSTASTRAAT 1 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden halfvrijst. 20-er jaren woonhuis 
•  Woonkamer-en-suite, moderne keuken, 3 slaapkamers, 

badkamer
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing 
•  Zonnige betegelde achtertuin zuidwest met achterom
•  Kindvriendelijke woonomgeving 
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2 

Vraagprijs: € 249.000,-

Vraagprijs: € 885.000,-

 NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning 
•  Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en 

moderne badkamer
•  Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
•  Geheel in wittinten afgewerkt 
•  Vrijstaande woning; dus geen buren
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 199.000,-

 DR. J.P. THIJSSEWEG 22 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage
•  Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen
•  Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
•  Volledig wonen op de begane grond
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 652 m2

 MARISSTRAAT 15 ZANDVOORT

•  Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren 
hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken, 
2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

•  Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing
•  Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren
•  Woonopp. ca. 75 m2 , perceelopp. 112 m2

Vraagprijs: € 249.500,-

 KONINGSTRAAT 19 ZANDVOORT

•  In centrum van Zandvoort gelegen vrijstaand woonhuis 
met voortuin en vrijstaand zomerhuis met eigen ingang

•  Woonkamer met eiken vloer, moderne keuken,
twee slaapkamers, balkon en luxe badkamer 

•  Hardhouten kozijnen met dubbel glas 
•  Strak stucwerk
•  Woonopp. ca. 130 m2

Vraagprijs: € 649.000,- Vraagprijs: € 293.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0626.indd   1 27-06-2006   09:57:50



De Mannetjes

“Met rupsbandjes 
hadden ze ook óp het strand

kunnen rijden”

Tuk Tuk in Zandvoort

1

Zandvoort Optiek

Komende week worden de GFT-
rolemmers weer schoongemaakt.
Laat uw rolemmer na 
het legen staan totdat
de schoonmaakploeg 
geweest is.

• Oat-brain heel gesneden 
€ 1,50

• Uienbroodje € 1,50

• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig t/m zondag 9 juli

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 
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Actueel
P4 Commissie Projecten & thema’s

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Europese primeur in Zandvoort:
Met de TukTuk naar het strand

badgasten langs de boulevards
en door het centrum voor een
vaste prijs (€2,50 p.p.) gaan
vervoeren en verzekeren van
een goedkope en ‘gave’ rit.
Geert Kloppenburg, medeop-

richter van de TukTuk Company:
“We hebben al een aantal
grote concerns die de TukTuks
als reclameobject bij eve-
nementen laten rijden. In
Zandvoort willen we verder
gaan en de oorspronkelijke
taak van de TukTuk in
Nederland introduceren.”
Kloppenburg wil nog even van
de gelegenheid gebruik maken
om een oproep te doen. Men
is nog naarstig op zoek naar
een techneut die de vijf ‘eigen-
wijze’ karretjes technisch kan
onderhouden.
Geïnteresseerden kunnen bel-
len naar 020-686 8888.

Strandbus
Een grote initiator van de
TukTuk in Zandvoort is de
Stichting Strandbus, die de
TukTuk aan haar vervoers-
pakket heeft toegevoegd. Zij

hebben gezien wat voor meer-
waarde de kleine wagentjes
kunnen hebben voor de toe-
risten die binnen Zandvoort
op een leuke manier vervoerd
willen worden. Zij zullen dan

ook een aanvulling zijn op de
ritten van de weer opgestarte
Strandbus lijndienst.

Ook voor Zandvoorters
Echter, de Zandvoortse inwo-
ners kunnen zeer goed van de
TukTuks gebruik maken. Men
hoeft maar te bellen en binnen
de kortste keren staat er één
voor de deur om, bijvoorbeeld,
relaxed van of naar het Casino
of een restaurant te worden
vervoerd. De wagentjes rijden
dagelijks tussen 10.00 uur en
22.00 uur. Eveneens zullen ze
uitermate geschikt zijn om de
dagelijkse boodschappen mee
te doen. Geen parkeerpro-
bleem en voor de deur afgezet
worden is eigenlijk ideaal! Er
zijn geen vaste standplaatsen,
een TukTuk kun je gewoon
aanhouden. Of bestel een
TukTuk via 06-48 111 666.

Vanaf morgen zullen door
Zandvoort een aantal vreemd
uitziende wagentjes rijden.
Het zijn de zogenaamde
Thaise TukTuk. Ze zullen
dienst doen als taxi naar
zowel het zuid- als het
noordstrand. De introductie
en officiële opening van de
TukTuk wordt verzorgd door
de ambassadeur van Thailand
mevrouw H.E. Miss Suchitra
Hiranprueck en burgemees-
ter Rob van der Heijden.

Fiat Multipla 1.6i-16V SX AIRCO
b.j. 2000, 133600km, €7950 

nu €7500
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

ZandvoortPas
De TukTuks zullen ook voor de
ZandvoortPas houders interes-
sant zijn. Op vertoon van de
pas zal een rit in plaats van
€2,50 slechts €2,00 per per-
soon kosten. Een korting van
20% dus. Tevens zal wekelijks
de nieuwste editie van de
Zandvoortse Courant in de
TukTuks verkrijgbaar zijn zodat
ook de toeristen van het
Zandvoortse nieuws op de
hoogte kunnen komen.

De Zandvoorters worden van
harte uitgenodigd om bij de
‘doop’ aanwezig te zijn, vrijdag
7 juli om 16.00 uur voor het
Raadhuis. Vervolgens wordt
een gratis rit naar Tyn
Akersloot aangeboden, waar
een introductiefeest wordt
gehouden.

De TukTuk is in Thailand een
veel gezien vervoersmiddel in
iedere stad. Voornamelijk 
worden ze daar gebruikt als
goedkope taxi maar er zijn er
ook die goederen vervoeren.
Tevens zijn er ‘waterversies’die
dezelfde taken uitvoeren.

Primeur
Zandvoort heeft de Europese
primeur gekregen van de
TukTuk Company. Nergens
anders in ons werelddeel 
rijden deze leuke taxi’s in wat
voor badplaats dan ook. Ze 
zullen Zandvoorters en hun

Vanaf vrijdag 7 juli zal de TukTuk het straatbeeld 
van Zandvoort beheersen

Actueel
P15 Jubileum Olga Poots

Thema
P22 Week van de BBQ

Rubriek
P7 Toerist van de Week
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BEDANKT MEESTER BOTHE

Na 30 jaar werkzaam te zijn geweest op

de Nicolaasschool, waarvan 18 jaar als

directeur, neemt dhr. M.A.Bothe afscheid.

Oud-collega’s, oud-leerlingen, hun ouders

en andere bekenden, zijn van harte 

welkom tijdens de afscheidsreceptie op

vrijdag 7 juli a.s. van 17.00 uur - 19.00 uur

in de Nicolaasschool, J.P.Thijsseweg 24 
te Zandvoort.

Team Nicolaasschool

Kerkdiensten

2

Familieberichten

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Juli Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-
-
-
-

16.49
1 7. 3 5
18.19

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
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ZONDAG 9 juli
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds.mw. P. Renes van Nieuw Unicum
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dr. G.J. van Butselaar uit Amsterdam  
Protestantse gem. Aerdenhout,
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M. A. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. v. Polvliet

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

We hebben Marijke moeten laten gaan op de
wijze zoals zij dat wilde: waardig, omringd
door haar geliefden. Maar dat was slechts
haar lichaam. Wat ze zei en wie ze was is 
niet weggenomen. Op haar bijzondere, serene
wijze heeft zij haar stempel gedrukt op ons
leven. En dat dragen wij in ons hart.

Maria Johanna Moolenaar

7 augustus 1953             28 juni 2006

Rob
Nicole en Rogier
Daan

Zandvoort, 28 juni 2006
R.A.M. Vermolen
Marisstraat 58
2042 AL Zandvoort
De crematie heeft maandag 3 juli plaatsgevonden.

Wij hebben heel bedroefd 
afscheid genomen van

Marijke Moolenaar
We waren nog niet uitgepraat 

en er was nog zoveel met 
elkaar te beleven.

Maar het is goed zo.
We hebben het prachtig 

gehad met elkaar, 
dank je wel voor wie je was.

AntjeDésireePaulEmmyMike
MaaikeFredMariaEdMiaRob

SuzeSylviaRobYvonneBo

Toch nog onverwacht hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze collega:

Marijke Moolenaar

Gedurende een aantal jaren heeft Marijke 
op prettige wijze gefunctioneerd binnen 
Colpitt b.v. als internationaal opererende 
speciaalmachinefabriek. Wij verliezen in 
haar een sympathieke collega.

Colpitt b.v.
Alle medewerkers en voormalige medewerkers

Met dankbare herinneringen 
voor alles wat hij voor ons is geweest, 

geven wij u kennis van het heengaan van 
mijn lieve man, 

vader, schoonvader en onze opa

Peter Jan de Roode

* 26 augustus 1926 † 5 juli 2006

L. de Roode-Boevé
Emmy en Jacques

Remco
Mirthe

Correspondentieadres:
E. de Roode
Dr. J.P. Thijsseweg 23
2041 BL Zandvoort

Afscheid nemen en condoléance op 
zaterdag 8 juli van 16.30 tot 17.00 uur, 
uitvaartcentrum Tollenstraat. 
De crematieplechtigheid zal plaatshebben 
maandag 10 juli om 13.30 uur op crematorium
Driehuis-Westerveld.
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

bak ik ze weer bruin. Ten-
slotte ben ik niet voor niets
een dochter van zwarte Arie.
Mijn armen en benen heb-
ben al een aardig kleurtje
gekregen tijdens mijn vakan-
tie op het eiland Kreta. De
zon schijnt elke dag en ons
appartement is TV loos.
Geen voetbalwedstrijden
maar gewoon lekker luieren
en schelpjes zoeken. Er liggen
er genoeg in het zand. De
kunst is om ‘geluk’ schelpjes
te vinden. Dat zijn platte
schelpjes met een mooi,
zwart krulletje op de witte
kant. Verschillende nationa-
liteiten zijn op zoek naar ‘het
geluk’ en daardoor wordt de
spoeling dunner. Met moeite
vind ik per dag een stuk of
vier schelpjes. Tussen het
zoeken door, zwem en lees ik.
Dat is pas vakantie. Ont-
haasten en nergens aanden-
ken. Niet aan voetballen of
Zandvoort. Hoewel? 

Automatisch vergelijk ik de
Griekse schelpen met die van
Zandvoort. Ik vind ze hier
mooier van kleur. Dat is
natuurlijk onzin want op het
Zandvoortse strand lopen
ook mensen naar schelpen te
zoeken. Maar het gezegde is
nu eenmaal; wat je van ver
haalt altijd beter, mooier en
lekkerder is. Zelfs de fetakaas
smaakt hier anders dan
thuis.

Gebruind en uitgerust ben ik
inmiddels terug. Het is even
wennen aan het gejakker en
gejaag in onze badplaats.
De stapel post is behoorlijk
hoog en in de computer
staan veel berichtjes die
verwerkt moeten worden.

Na het lezen ben ik weer aar-
dig op de hoogte van alle
wetenswaardigheden. Wat
mij betreft kan ik er weer
tegen. Om deze heerlijke
voetballoze vakantie niet
te vergeten bewaar ik de
Griekse schelpjes in een 
glazen pot. Wie weet kan 
ik iemand blij maken met
een beetje geluk? Zelfs een
voetballer kan niet zonder
geluk.

Nel Kerkman

Burgerlijke stand
24 juni  2006 - 30 juni 2006
Geboren:
Iris, dochter van: Bouma, Peter André en: Frederiks, Suzanne
Johanna Maria.

Ondertrouwd:
Schraal, Michel en: Vermeij, Mireille Margaretha Maria.

Gehuwd:
Keuning, Raymond en: Dijkhuizen, Pauline.
Faas, Maarten Jozef en: Vihervaara, Marianne Elise.
van Trigt, Paulus Wilhelmus Maria en: Bakker, Sylva.
Voet, Ronald en: Sebban, Katya Camille.

Overleden:
Hellingman, Maarten Teunis, oud 67 jaar.
Kempenaar, Willem, oud 74 jaar.
Molenaar geb. Kleinhout, Elisabeth, oud 87 jaar.
Hollander geb. Visser, Anna Maria Christina, oud 86 jaar.
Vermolen geb. Moolenaar, Maria Johanna, oud 52 jaar.

Aangetrokken door de hoge temperaturen en de verkoeling die
de zee met zich meebrengt, hebben een paar honderdduizend
dagjesmensen het afgelopen weekend het Zandvoortse strand
bezocht. Dat zo een groot bezoekersaantal zorgt voor een aan-
tal problemen, moge duidelijk zijn.

Druk weekend met
veel bekeuringen

Zondagochtend was het al
snel raak in Haarlem waar de
aanvoerwegen richting Zand-
voort en Bloemendaal dicht-
slibden. Ook de Zeeweg stond
al vroeg, vanaf de watertoren
van Bloemendaal, volledig vast.

De politie blikt toch tevreden
terug op het bijzonder drukke
strandweekeinde. Veel auto-
mobilisten namen het niet zo
nauw met de regels en par-
keerden hun voertuig op ver-

keerde plaatsen. Daar is zoveel
mogelijk tegen opgetreden.
Dienstdoende agenten schre-
ven er driehonderd bekeurin-
gen voor uit en een aantal
auto’s die dermate slecht
geparkeerd stonden dat even-
tuele hulpdiensten er niet door
konden, is door de sleepdienst
verwijderd.

De grote drukte leidde ook tot
een verhoging van meldingen
van overlast op en aan de bou-

levards. Door de politie is daar
nadrukkelijk toezicht op
gehouden en er zijn voor ver-
schillende vormen van overlast
tweeëndertig bekeuringen uit-
geschreven.

Ook de Zandvoortse strand-
pachters hoor je nu niet kla-

gen, of het zou moeten zijn dat
er een chronisch tekort aan
medewerkers is. Veel scholie-
ren, die in eerste instantie aan-
genomen waren, blijken toch
niet het doorzettingsvermo-
gen te hebben dat nodig is om
met grote warmte toch het
hoofd koel te houden.

Vorige week donderdag werden de Zandvoortse bewoners in
de gelegenheid gesteld om de gang van zaken rondom de
Middenboulevard te komen bekijken. Vooral de bewoners van
het meest besproken deel van Zandvoort werden in een brief
uitgenodigd om te komen.

Inloopavond 
Middenboulevard

In het nieuwe college heeft
wethouder Marten Bierman
de portefeuille Midden-
boulevard onder zijn beheer en
hij wordt daarin gesteund door
wethouder Wilfred Tates die
ook aanwezig was. Echter
Bierman voerde het woord en
probeerde de circa 40 aanwe-
zigen duidelijk te maken dat
het college druk doende is om
voor 14 december aanstaande
een voorontwerp bestem-
mingsplan ter visie te leggen.
Hij maakte duidelijk dat
datgene dat niet herzien 
hoeft te worden, direct zal
worden aangepakt en de
zaken die voor herziening 
in aanmerking komen, via
inspraak mogelijk zullen wor-
den herroepen.

Bierman:“De gemeente wil zo
democratisch mogelijk tot een
beslissing komen, namelijk
door middel van de inspraak-
periode die ongeveer 6 weken
zal duren. Alle reacties van de
bewoners worden meegewo-

gen om uiteindelijk de plannen
te verbeteren en aan te passen.
We willen nu naar de kiezers
luisteren. Het poject “Midden-
boulevard” duurt nu al bijna 14
jaar. We willen de procestijd
niet langer laten duren.
Vandaar ook dat er haast is.”

Het gemeentebestuur streeft
er naar om binnen de vier jaar
dat dit college ‘regeert’, dit alles
te regelen. Daar is dus enige
haast geboden. Bierman
vraagt wel van de bewoners
geduld en daar was men niet
echt gelukkig mee. Voor-
namelijk twee VVD coryfeeën,
maar ook de gebruikelijke
tegenstanders, legden de wet-
houder het vuur na aan de
schenen, voornamelijk over de
duur van het gekozen traject.
Bierman kreeg echter geen
hulp van de aanwezige colle-
ga VVD-wethouder. Echter ook
Bierman kan geen ijzer met
handen breken, al wilden een
aantal aanwezigen het hem
wel laten doen.

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op

www.zandvoortpas.nl
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Eenkamerwoningen zijn passé
Woonwensenonderzoek jongeren krijgt vorm

allemaal in een andere
woonsituatie leven. De
diversiteit onderling kwam
duidelijk naar voren toen
er werd gevraagd op
welke woning ze op dit
moment zouden reage-
ren als ze echt een ande-
re woning wilden gaan
betrekken.Terwijl de één
echt op de buurt let, kijkt
de ander meer naar de
praktische kant van een
woning. Ook de budget-
tering kwam ruimschoots
aan bod.Voor een bedrag
onder de €500 kan je

bijna niets leuks huren,was
een conclusie van het panel.

Van de 1300 aangeschre-
ven jongeren hebben
ruim 250 Zandvoortse
jongeren meegedaan aan
de enquête. Om nog meer
respons te krijgen zijn er
ook nog telefonische
enquêtes gehouden.
Hieraan deden nog eens
150 jongeren mee.
De uiteindelijke onder-
zoeksresultaten worden
nog door de EMM naar
buiten gebracht.

Rommelmarkt
Oud Noord

Op zondag 16 juli wordt
er een rommelmarkt
gehouden in de volgende
straten in Oud Noord:
Potgieterstraat,
Ten Kateplantsoen,
de Genestetstraat en
Dacostastraat.
Van 10.00 tot 16.00 uur is
iedereen van harte wel-

kom om spulletjes te kun-
nen verkopen of te kopen.
Voor inlichtingen kunt u
terecht bij:
Peter Verswijveren,
tel: 5717293,
Bart Botschuijver,
tel: 5717757 of 
Ben Gooijer,
tel: 023-5717365.

Dat waren opmerkelijke
constateringen bij een
panel van acht jongeren,
dat vorige week donder-
dag bij elkaar kwam om
over wonen in Zandvoort
te praten. In het kader
van een marktonderzoek
naar de woonwensen
van Zandvoortse jonge-
ren, uitgevoerd door

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die op zichzelf wil-
len wonen, kiezen niet voor éénkamerwoningen en
de wijk nieuw-noord kwam niet heel negatief naar
voren. Alleen bepaalde buurten en zelfs flats waren
reden genoeg om daar niet te gaan wonen.

Woningbouwvereniging
EMM, kwam een panel
bijeen om nader op dat
onderzoek in te gaan.
EMM wil in kaart gaan
brengen wat de woonbe-
hoefte is van jonge star-
ters op de woningmarkt.

Het panel bestond uit
jongens en meiden, die

Commissie angstig voor druk hogere overheden
blemen die voortvloeien
uit het gegeven dat
Bennebroek de provincie
duidelijk heeft gemaakt
niet meer als zelfstandi-
ge gemeente verder te
kunnen. Als eerste voor-
stel van Moens kwam op
tafel een onderzoek in te
stellen naar de bestuurs-
kracht van de diverse
gemeenten in Zuid-
Kennemerland. Uit de
gesprekken met de colle-
ges en raadsleden van
Heemstede, Bloemendaal
en Zandvoort kwam naar
voren dat dit niet de juis-
te benadering is. In een
schrijven van 21 juni van
Moens aan de raad, stelt
de provincie voor een
onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheden
voor een gemeentelijk
regionaal beleid. In deze
zogenaamde “Agenda
van de Toekomst” zou,
naar de mening van de
provincie, beargumen-
teerd aangegeven moe-
ten worden welke voor-
en nadelen het ene fusie-
model ten opzichte van
het andere heeft. Deze
opmerking in het schrij-
ven van de gedeputeerde
schoot bij alle Zand-
voortse fracties in het
verkeerde keelgat. Niet in
de laatste plaats omdat
dit naar de mening van
de Zandvoortse politici
die bij het gesprek aan-
wezig waren, juist datge-
ne was dat de vertegen-

woordigers van Zandvoort
veel te ver ging. Van pra-
ten over een fusie, zo was
men unaniem van mening,
kan wat Zandvoort betreft
geen sprake zijn.

Afwijzend
Commissievoorzitter Fred
Kroonsberg concludeerde
na afloop van de uiterst
constructieve discussie,
dat men de samenwer-
king met de regio in eigen
hand wil houden. Er moet
gewerkt gaan worden aan
de versterking van de
eigen positie met het
oog op mogelijke onge-
wenste, van bovenaf opge-
legde ontwikkelingen.
Daarnaast moet er nu al
gedacht worden geschon-
ken aan de ontwikkeling
van een strategie om de
gemeente Zandvoort ook
in de (nabije) toekomst
optimaal te laten functio-
neren.

Naar aanleiding van de
voorstellen, gedaan in de
brief van Moens, werd uit-
gesproken dat Zandvoort
mee zal doen aan een
regionale meting in het
kader van de “Agenda van
de Toekomst”, maar dat
een fusie, met welke
gemeente dan ook in de
regio, geen onderwerp van
gesprek kan zijn. De com-
missie toonde zich wel
bereid om, waar mogelijk,
Bennebroek uit de proble-
men te helpen.

Portefeuillehouder bur-
gemeester Van der
Heijden sprak duidelijke
taal, door te stellen dat de
gevraagde investeringen
uitsluitend het gevolg
zijn van het feit dat de
rijksoverheid de gemeen-
ten bindende richtlijnen
oplegt over de manier
waarop de gemeentelij-
ke administratie gevoerd
moet worden. Die zijn het
gevolg van een operatie
die ons in de toekomst
een andere overheid
moet opleveren. Iedere
gemeente in ons land is
gedwongen zich aan
deze richtlijnen te hou-
den. De enige mogelijk-
heid om daar iets aan te
veranderen is om geza-
menlijk via de Vereniging
Nederlandse Gemeenten
(VNG) met de rijksover-
heid te overleggen.

De vertegenwoordigers
van alle partijen maakten
in vaak niet mis te versta-
ne opmerkingen duide-
lijk, tegen dit beleid
mogelijk een halt te wil-
len toeroepen.Vooral het

De raadscommissie Projecten & Thema’s liet vorige
week woensdag duidelijk blijken niet ingenomen te
zijn met de invloed van rijk en provincie op het
gemeentelijke beleid. Zowel bij het agendapunt over
de noodzakelijke investeringen in het gemeentelij-
ke computersysteem, als tijdens de beraadslaging
over een mogelijk onderzoek naar de regionale
bestuurskracht, bleek men weinig goede woorden
over te hebben voor de gevolgen van de invloed van
bovenaf.

feit dat de financiële
gevolgen tijdens de voor-
bereidingen totaal niet te
overzien zijn, was voor
velen een doorn in het
oog. Des te kwalijker
vond de commissie het,
dat de rijksoverheid niet
van plan is ook maar de
kleinste financiële bijdra-
ge te leveren. Ook de
vraag of er binnen het
gemeentelijke apparaat
voldoende kennis en
menskracht aanwezig is
om deze jaren durende
operatie op een verant-
woorde wijze tot een
goed einde te brengen,
hield de commissieleden
bezig. De vertegenwoor-
digers van alle partijen
vroegen het college een
zodanig beleid te voeren,
dat voorkomen wordt
dat over een paar jaar
opnieuw begonnen moet
worden.

Toekomst
Gedeputeerde Moens
heeft begin juni namens
de provincie Noord-
Holland overleg gevoerd,
onder andere over de pro-

TukTuk.
Introductie van 
de Thaise 
taxi-wagens in
Zandvoort.
16.00 uur voor
het Raadhuis en 
Tijn Akersloot, 17.00-21.00 uur

All Dutch Porsche Days,
Circuit Park Zandvoort.
Het gehele weekend staat in het
teken van alles wat maar met
Porsche te maken heeft.

Kerkplein Concert:
Concert voor klein en groot
Protestantse kerk.
Aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk 

Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Alex
Vermeulen.

Wielerronde Zandvoort.
Tussen 10.30 uur en 20.00 uur o.a.
jeugdkoers/damescours en
vanaf 15.30 uur een prof cours.
Na 18.30 uur een solexrace.

Clubspecial, Circuit Park Zandvoort

Paardenrace, in de Zeestraat

Kermis.
Binnenterrein Circuit Park Zandvoort

Zandvoort (A)live,
deel III

DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort
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Zomer
De afgelopen dagen is het
eindelijk zomer geworden.
Wie tijdens het weekend een
wandeling maakte door het
dorp en via de boulevard het
dorp in ging kon zien dat als
de zon schijnt Zandvoort
leeft. Een oude wijsheid, die
nog altijd opgang doet. Het
zomerseizoen zorgt voor
gezelligheid op het strand,
maar zeker ook in het dorp.
Jammer dat er ook wel eens
minder prettige zaken gebeu-
ren. Als het uitgangspunt is
dat de positieve zaken over-
heersen, dan zal iedereen
graag terugkomen naar
Zandvoort. De komende tijd
staan ons nog een groot aan-
tal evenementen te wachten.
Zo belooft volgende week
zondag 16 juli
een bijzondere
dag voor het
dorp te worden.
Vanaf 10.00 uur
zijn er diverse
wielerkoersen
met rond 15.00
uur het hoogte-
punt: de profron-
de. Na deze
ronde komt de
Solexrace terug
in Zandvoort. Ik
heb uit de 
wandelgangen begrepen dat
er niet alleen bijzondere
Solexen aan de start verschij-
nen, maar dat ook een 
aantal plaatselijke bekende
figuren zich momenteel pre-
pareren om aan deze race
mee te doen.Wie dat zijn ver-
klappen we niet. U moet zelf
maar eens rondkijken want
zo af toe rijdt er wel eens een
op een Solex door de
gemeente.

Yucca
De zomer brengt niet alleen
veel toeristen, maar ook
opmerkelijk natuurverschijn-
selen. Erwin Hilbers, bewoner
van Park Duinwijk, maakte
ons attent op een bijzondere
plant naast de vijver bij 
het grote Korinthegebouw,

de omgeving waar ooit het
hoofdveld van Zandvoort-
meeuwen te vinden was.
Daar groeit en bloeit
momenteel een Yucca ook
wel Palmlelie genoemd. Het
feit dat deze plant daar
groeit, is op zich al opvallend,
maar dat er ook nog bloe-
men in komen is zeer opmer-
kelijk. Een wonder der natuur
is wat overdreven, maar zeker
het vermelden waard. De
plant komt van het ‘landje’
van zijn onlangs overleden
vader en Erwin heeft hem
daar geplant. Overigens
garandeert de redactie niet
dat de Yucca er nog staat op
het moment dat deze cou-
rant in uw bus valt.

Namen

Vorige week schreven wij
over de nieuwe bewegwijze-
ring voor fietsers in ons dorp.
Een nadere bestudering leert
dat we er een bijzondere
attractie bij hebben want
naast de gebruikelijke 
aanduidingen als Centrum
en Zuidboulevard, troffen 
we ook de aanduiding
‘Middenboulevard’ aan 
(hoek Kostverlorenstraat -
Koninginneweg), een bena-
ming die tot nu uitsluitend
werd gebruikt in ambtelijke
stukken. Mogelijk dat de aan-
duiding vooruit loopt op de
toekomst, want wie weet
wordt de Middenboulevard
over een aantal jaren wel een
bezienswaardigheid. Het kan
echter nu nog alle kanten op,
daarom weten we nog niet

of het positieve dan wel een
negatieve bezienswaardig-
heid zal worden. Uiteraard
gaan we er van uit dat het
eerste het geval zal zijn.

Quarles
Nu we het toch over namen
hebben. Onlangs maakte ik
een ritje met lijn 81.Tijdens de
rit ontdekte ik dat een laan
veranderd is in een straat.
Door het overigens duidelijke
informatiesysteem in de bus
wordt de Quarles van
Uffordlaan aangeduid
Quarles van Uffordstraat. Een
nuanceverschil, maar het zou
toch een goede zaak zijn
indien van gemeentewege
Connexxion op deze vergis-
sing attent gemaakt zou wor-
den. Goede en juiste voorlich-

ting staat hoog in
ons vaandel, dus
ook als het om 
de naam van de
bushalte gaat.
Overigens staat de
naam wel juist op
de haltebordjes.

Suggestie
Tijdens de verga-
dering van de
raadscommissie
Projecten &
Thema’s maakte

de vertegenwoordigster van
de PvdA, Ushi Rietkerk, een
opmerking over de vele afkor-
tingen in diverse raads- en
commissiestukken. Voor het
publiek en misschien ook wel
voor een aantal raads- en
commissieleden is het soms
moeilijk te begrijpen.
Misschien is het goed om een
lijstje te maken waarop deze
afkortingen voorkomen. Van
onze kant de suggestie deze
verklaring van de afkortingen
af te drukken en samen met
het ‘smoelenboek’ van raads-
en commissieleden perma-
nent in het informatierek 
te plaatsen. Het zal het een
en ander overzichtelijker
maken en onnodige vragen
en opmerkingen kunnen
voorkomen.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Met oog en oor
de badplaats door

Met deze waarheid begon wethouder Marten Bierman een
interview waarin hij het standpunt van het college over de voort-
gang van de besluitvorming over de Middenboulevard aan de
Zandvoortse bevolking wil uitleggen. Bierman had hierom
gevraagd omdat er veel onduidelijkheid onder de Zandvoortse
bevolking is.

gaan wij uitvoeren. Nergens
staat dat het in een paar weken
moet. Het huidige plan gaat
wel echt 'op de schop'.Wel laten
we de zaken die niet herover-
wogen hoeven te worden, door
gaan. Zonder tijdverlies, zonder
imagoverlies en zonder rech-
tenverlies. We gaan verder op
basis van draagvlak bij de bevol-
king, dat gaan we nu kweken.
We doen dat via een bestem-
mingsplanprocedure.We bren-
gen het voorontwerp bestem-
mingsplan in procedure met als
onderbouwing het RFP, omdat
dat er nu eenmaal is en dat we
nog moeten heroverwegen. Die
heroverweging doen we simul-
taan aan het maken van het
voorontwerp bestemmingsplan
zodat we weinig tijdsverlies
hebben. Het is maar een voor-
ontwerp en het eigenlijke
bestemmingsplan mag sub-
stantieel afwijken daarvan.
Daar heb je namelijk inspraak
over gehad en levert dus mate-
riaal op dat bestemd is om het
uiteindelijke bestemmingsplan
te kunnen maken en onderbou-
wen. Een plan dus met een
groot draagvlak onder de inwo-
ners. Het kan zijn dat er herbe-
vestigd wordt of dat er herroe-
pen wordt”, legt hij uit over de
uitspraak van een aantal perso-
nen die onlangs spraken van
kiezersbedrog.

Bierman spreekt niet van 
tijdverlies. Volgens hem gaat
de ontwikkeling van het
Palacegebied en het water-
torenplein gewoon door: “We
kunnen niet alles tegelijk en die
onderdelen van het grote, com-
plexe plan, kunnen gewoon
doorgang vinden omdat daar
overeenstemming over is, mits
er niet te massaal wordt
gebouwd. Daar zullen we dus
terdege op toezien.”

Al met al een wethouder die in
de korte tijd dat dit college nu
zit, veel werk heeft verzet maar
zoals uit de aanhef blijkt “geen
ijzer met handen kan breken'.

Marten Bierman:
“Je kunt geen ijzer met

handen kan breken

“We hebben natuurlijk een erfe-
nis en daar moet je voorzichtig
mee omgaan. De besluiten zijn
niet zomaar genomen. Er zit
een zekere samenhang in en als
je dat uit elkaar wilt halen zal
je goed moeten weten wat je
doet. Het is balanceren tussen
rust en zorgvuldigheid. We
gaan absoluut niet over één
nacht ijs en willen niet vooruit
lopen. We hebben nu een pro-
cedure afgesproken en daar
houden we ons aan.We helpen
wel mensen die in moeilijkhe-
den gekomen zijn. Het vorige
college heeft dat besloten en
wij komen die afspraak gestand
na. We hebben een objectieve
makelaar uit een ander plaats
in de arm genomen die de
woningen taxeert. Als ze er dan
niet uitkomen, zal een derde
onafhankelijke makelaar de
knoop moeten doorhakken
door middel van een contra-
expertise”, legt Bierman uit als
de verkoop van woningen pro-
blemen oplevert. Nieuwe geval-
len kunnen pas worden beke-
ken nadat de heroverweging in
december is afgerond.

Eén van de zaken waar de
tegenstanders van de plannen
grote moeite mee hebben is de
peildatum die opgenomen is in
het Garantieplan, een plan dat
Bierman zeer tot tevredenheid
stemt. Tijdens de laatste
gemeenteraadsvergadering
had de oppositie erop geha-
merd dat de datum 1 januari
2005 van groot belang is.
Bierman is het daar zeer mee
eens:“De oppositie heeft in het
belang van Zandvoort meege-
dacht. Die datum is uitermate
belangrijk en kan niet zomaar
uit het plan gehaald worden.
Het is de bescherming van de
individuele huizenbezitter.”Die
datum is er destijds ook op uit-
drukkelijk verzoek van de bewo-
ners ingekomen.

“De verkiezingsbeloften van
zowel de VVD als van OPZ aan-
gaande de middenboulevard

ZC W27 C.xpr  05-07-2006  10:55  Pagina 5



Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574, www.hollandcasino.nl/zandvoort  Entreevoorwaarden: minimum leeftijd 18 jaar en geldige identifi catie verplicht.

Zandvoort
Juli 2006

Uitagenda
Holland Casino

Feesten & Events
Zaterdag 1 juli 21.30 - 01.30
William & the Handjives 
Zondag 2 juli 17.45 - 21.15
duo Showgun
Woensdag 5 juli
Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefi che
Vrijdag 7 juli 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble 'Zomerhits'
Zaterdag 8 juli 21.30 - 01.30
Tommy Thompson 
Zondag 9 juli 17.45 - 21.15
Nederlands Musical Ensemble 'Dinnershow'
Woensdag 12 juli
Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefi che
Vrijdag 14 juli 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble  'Zomerhits'
Zaterdag 15 juli 21.30 - 01.30
Cross-Over 
Zondag 16 juli 17.00 - 22.00
DJ Happy Power 
Woensdag 19 juli
Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefi che
Vrijdag 21 juli 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble  'Zomerhits'
Zaterdag 22 juli 21.30 - 01.30
Dream Team 
Zondag 23 juli 17.45 - 21.15
Nederlands Musical Ensemble ’Dinnershow’
Woensdag 26 juli
Ladies Day
gratis entree + drankje + gratis actiefi che
Vrijdag 28 juli 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble  'Zomerhits'
Zaterdag 29 juli 21.30 - 01.30
Accoustic
Zondag 30 juli 17.00 - 22.00
DJ Happy Power

•  zo kunt u op vrijdag en zaterdag vanaf 20.00 uur al spelen vanaf 1 euro met speluitleg
•  in juli en augustus ontvangt iedere nieuwe gast een verrassing
•  de keuken is altijd open van 17.00 tot 02.00 uur
•  een Black Jack wordt in juli en augustus nog eens extra beloond
•  komt u in juli of augustus dineren, draai dan uw eigen korting op het rouletttewheel

Wedden dat er dus voldoende redenen zijn om te komen?

Wedden dat er deze zomer heel wat te beleven valt bij 
Holland Casino Zandvoort?

Elke dinsdag in juli en elke 
donderdag in augustus 
trakteren wij u bij een 
bezoek aan ons casino op 
een gratis ijsje van 
Australian Homemade. 

Tussen 12.30 en 18.00 uur 
bent u welkom om tegen 
inlevering van een voucher, 
die bij binnenkomst wordt 
uitgereikt, het gratis ijsje 
te ontvangen.

Zomerse Zomerhits
In juli staat ons live entertainment van het Nederlands Musical 
Ensemble op vrijdag in het teken van heerlijke zomerhits. 
En op zondag 16 juli en zondag 30 juli gaan we nog eens lekker 
‘loungen’ met DJ Happy Power.

Tournament Tuesday
Tournament Tuesday spelen we elke laatste dinsdag 
van de maand. Niets is leuker dan uw favoriete spel 
te spelen in competitieverband. 
Dinsdag 25 juli
Inschrijven kan vanaf 
dinsdag 18 juli

Maak kans op deze fraaie 
One Touch Silver 
Briketten Barbecue.

Wedden dat je deze 
zomer een keer bij ons 
komt eten!
In juli en augustus hebben we een aantal 
bijzondere zaken voor u in petto.

Doe het zelf 
Stel uw eigen 3 gangenmenu samen voor slechts 
€ 29,50 p.p.

Kijk op ons blackboard voor de dagelijks wisselende 
gerechten met volop keuze uit heerlijke voor-, hoofd- 
en nagerechten.
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Florence ligt aan de oevers
van de rivier de Arno, in een
dal dat omringd wordt door
de eerste uitlopers van de
Chianti heuvels in het zui-
den. Het glooiende land-
schap van Toscane met zijn
wijngaarden, zonnebloemen,
olijfbomen en rijen cipressen
vervult de meeste mensen
met romantiek. Tussen
Florence en Siena, een ande-
re fantastisch mooie stad in
Toscane, waar in juli de
beroemde paardenrace ‘de
Palio’wordt gehouden en die
één van de mooiste middel-
eeuwse pleinen ter wereld
heeft, het Piazza del Campo,
ligt het gebied waar de
Chianti Classico vervaardigd
wordt.

In feite mogen wijnen uit
heel Toscane tegenwoordig
Chianti worden genoemd,
maar de Chianti Classico
mag slechts uit het klassie-
ke gebied komen dat tussen
Florence en Siena ligt. De 
verenigde wijnboeren bren-
gen een soort halsetiketje
aan om hun flessen, de zoge-
heten zwarte haan of ‘gallo
nero’. In alle rode wijnen 
uit de regio, waaronder 
de Chianti, Brunello di
Montalcino (de duurste
Italiaanse wijn, uitsluitend
gemaakt van de Sangiovese)
en Vino Nobile di Monte-
pulciano, bepaalt de Sangio-
vese druif het karakter
van de wijn. Deze druif rijpt
laat en kan zelfs in het
vaak warme Toscane pas in
oktober geplukt worden.
De Sangiovese is een dik-
schillige druif van een
robuuste en stevige soort.
Deze geeft wijnen die 
dieprood tot blauwzwart van
kleur zijn. De zuiverste 
wijnen zijn vaak wrang in
hun jonge jaren en bedoeld

De Cancelli IGT van Badia a
Coltibuono die ik geproefd
heb, komt uit 2004 en is een
rode wijn uit Toscane, ge-
maakt van 70% Sangiovese
en 30% Syrah. De wijn onder-
gaat zijn vergisting en rijping
in rvs tanks en wordt daarna
gebotteld zonder op hout te
hebben gelegen om z’n jonge
karakter te behouden. Hij kan
dus jong gedronken worden
maar ook nog goed rijpen op
fles. Het is een mooie, soepe-
le en volle wijn voor alledag
die smaakt naar rode en
zwarte bessen en een kleine
kruidige ondertoon heeft. De
wijn heeft een behoorlijke
structuur en gemiddelde
zuurgraad. Een heerlijke
begeleider van de Toscaanse
gerechten zoals die hierbo-
ven genoemd staan! 

U kunt de wijn (en wellicht
ook wat informatie over het
wijnhuis) krijgen in de on-
langs vernieuwde en uitge-
breide winkel van de familie
Beeren, Le Grand Cru, in
Heemstede. De winkel is
prachtig geworden en een
bezoek meer dan waard.
Stapt u er gerust eens bin-
nen, ze helpen u graag met
het maken van een keuze
maar ook rondneuzen be-
hoort tot de mogelijkheden.

Wijn van de maand juni:

Coltibuono -
Cancelli 2004.
(€ 7,99) 
Te koop bij
Wijnhandel 
Le Grand Cru 
aan de Jan van
Goyenstraat 12 
te Heemstede.

J. van Gelder 
(vinoloog)

De regio Toscane in Italië staat bekend om haar wereldberoemde steden zoals: Florence, Pisa,
Lucca en Siena, met al even beroemde bezienswaardigheden. De hoofdstad van Toscane,
Florence, is rijk aan monumenten en kunstwerken en wordt wel één van de mooiste steden
van de wereld genoemd. Jaarlijks komen hier dan ook vele toeristen om de cultuur en de
kunst op te kunnen snuiven.

Wijnstreek onder de loep: Toscane

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Gelder weer
gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week
twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens
de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en
een ‘wijn van de maand’ selecteren uit deze streek.

om te bewaren. De Toscaanse
wijnmakers wilden het wran-
ge voor hun wijnen verzachten
en voegden daarom andere
soorten toe.Vaak werden hier-
voor inheemse soorten ge-
bruikt zoals de rode Canaiolo
druif voor de grote duurzame
wijnen of, als het een meer fris-
se wijn moest zijn, de witte
Trebbiano- en Malvasiadruiven.
Tegenwoordig worden veel wij-
nen afgerond met Franse drui-
vensoorten als de Cabernet
Sauvignon en de Merlotdruif.

De wijn van deze maand 
komt van het huis ‘Badia a
Coltibuono’, wat zoveel bete-
kent als ‘abdij van de goede
oogst’. Deze abdij met boerde-
rij is ongeveer 1000 jaar oud en
nu in gebruik als ‘bed and
breakfast’ hotel. Verder heeft
het een prachtige 16e eeuwse
binnenplaats en een restaurant
dat zich in de stallen bevindt
met een fantastisch terras dat
grenst aan de tuinen. U kunt
hier genieten van de Toscaanse
keuken en locale gerechten
proeven zoals lam en konijn,
verse pasta, schapen- en gei-
tenkaas en huisgemaakte cake
of taart. De gerechten gaan
vergezeld van de wijnen die
Coltibuono voortbrengt.

Verder kunt u relaxen in de 
fantastisch mooie Italiaanse
tuin of langs het openlucht
zwembad. Daarnaast worden
er kookcursussen gegeven,
wijn- en olijfolieproeverijen en
rondleidingen in de abdij,
de kelders, de wijngaard en
olijfboomgaarden. Mocht u
inmiddels al zin hebben om
een bezoek te brengen aan dit
wijnhuis; het bevindt zich in
‘Gaiole in Chianti’ dat een 
kleine 40 kilometer van Siena
gelegen is. Nadere informatie
kunt u tevens verkrijgen via de
website www.coltibuono.com.

Toerist van de week

Zondagmiddag 2 juli, twee uur ‘s middags. Gevoelstemperatuur:
40 graden. Plaats: het Zandvoortse strand. Missie: op zoek naar
de ‘Toerist van de Week’.

Door Stephanie Vork

Daar loop je dan, tussen mas-
sa’s mensen op het strand, met
je aantekeningenschriftje en
je digitale camera, te zoeken
naar iemand die bereid is mee
te werken aan deze rubriek.
Mag ik wat aan u vragen,
mevrouw? “Ja hoor”. Bent u

hier op vakantie? “Hoezo?”
Nou, ik ben namens de
Zandvoortse Courant op zoek
naar de Toerist van de Week.
“Oh, maar ik ben geen toerist
hoor, ik kom hier al járen”.
Volgende. Bedankt meneer, dat
u mee wilt werken, eerst even
een foto maken.“Ik kan helaas
niet op de foto”. Hmm.“Ja sorry,
uit privacyoverwegingen. Ik
ben namelijk lid van het
Koninklijk Huis”. Goed, het ging
dus erg moeizaam vandaag.
Ineens lag het hele strand vol
zónder toeristen, of met men-
sen die absoluut niet op de
foto wilden. Lastig. En erg heet.

Maar gelukkig, Aleyna (23 jaar)
uit Amsterdam die hier was
met haar drie vrienden, voelde
zich wel aangesproken tot toe-
rist en wilde ook wel op de
foto. Deze vrienden, twee jon-
gens en twee meiden, de helft
studeert rechten en de ande-
re helft werkt, komen eigenlijk
altijd naar Zandvoort op een

vrije dag als het zomers weer
is. “Het is lekker dichtbij en de
sfeer is gezellig”, zegt Aleyna.
Alhoewel, na enig beraad zijn
de vier het met elkaar eens dat
ze beachparty’s en muziek mis-
sen in Zandvoort. De 
jongens vertellen dat zij nog
wel eens door de winkelstraat
lopen, maar eigenlijk is het
doel gewoon het strand, wan-
neer zij Zandvoort bezoeken.
Later op de dag zouden ze
ergens een visje eten, maar
niet de kroeg of een café 
in. “Nee, dat doen we wel 
als we weer terug zijn in de
hoofdstad”.

“Ik ben geen toerist hoor, ik kom hier al járen”

het festival Dance Valley in
Spaarnwoude, uit handen van
EMM directeur Jos Broersen.

Amanda Pellerin mag naar 
Dance Valley

Onder de deelnemers van het
in opdracht van EMM gehou-
den marktonderzoek naar de
woonwensen van Zand-
voortse jongeren,is een prijs
verloot. Amanda Pellerin is
door het onderzoeksbu-
reau als winnares uit de
inzenders getrokken. Zij
ontving afgelopen donder-
dag de door haar uitgeko-
zen prijs, twee kaartjes voor
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Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???
Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht
en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling
Betaling bij afhalen van de boeken

Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee… en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl 
Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN’s

Café Oomstee

Zaterdag 15 juli
vanaf 20.30 uur:

“The Mainstream
Jazz Combo”

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Bridgen?
In clubverband? 

Kom meedoen bij ons:
Bridgeclub ‘93. Nu 26 leden.

Maandags 12.30 uur,
in juli/aug. a/h strand bij pav. Take

Five, daarna ver.geb. De Krocht
-------------

Kankerbestrijding (KWF) 
zoekt collectanten, van 

4 t/m 9 september. Aanmelden 
bij J. Ovaa, Burg. Nawijnlaan 30,

tel. 5715171

1
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Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

Vakantie!
Op zoek naar een leuke zakcent voor de zomer?

Wordt dan ook 
vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant
Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar

info@zandvoortsecourant.nl

ZA
N

DK
O

RR
EL

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

-------------
Te koop:

4 golfclubs, merk Mizunu.
Driver, houten 3-5-7,

met draagtas.
Koopsom tesamen €440,00.

Tel.5712310 (na 18.00 uur)

‘T Familie restaurant
te Zandvoort

Is op zoek naar 
parttime medewerkers 
voor de bediening lft. tot 21 jr. 

enige ervaring en flexibiliteit gewend

Tevens afwashulp gevraagd

Voor verdere info tel. 5712537

Gezocht:
Zandvoorts beeldje:
‘De Dorpsomroeper’.
Wie heeft hem over? 

We zijn al jaren op zoek.
Wie-o-wie helpt ons? 

Tel. 5736400
------------- 

We hebben een moestuin!
Nu het gereedschap nog.

Wie kan ons hier, voor een leuk
bedrag, aan helpen? 

Tel. 06-52688595

ZC W27 C.xpr  05-07-2006  10:55  Pagina 8
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Voor velen is Joke Draijer
wel bekend in Zandvoort.
Komt het niet door haar
eigen winkel in het cen-
trum van het dorp, dan is
het wel door de politiek. De
52-jarige Zandvoortse is
ruim vier jaar actief voor
GBZ, een van de lokale par-
tijen in Zandvoort.

Pluspunt organiseert dit jaar voor het eerst een kinder-
vakantiekamp voor kinderen die normaal gesproken niet
met vakantie kunnen gaan. Niet ieder kind is in de gelukkige
omstandigheid dat het met zijn of haar ouders op vakantie 
kan gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Met name
voor die kinderen is deze vakantie bedoeld.

Pluspunt organiseert de vakantie van je leven!
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!

Het kamp is bedoeld voor kin-
deren in de leeftijdscategorie
van 8 tot en met 12 jaar en
wordt gehouden van maan-
dag 7 augustus tot en met
vrijdag 11 augustus 2006.
Kinderen en leiding vertrekken
‘s maandags op de fiets en rij-
den door de duinen richting
Noordwijkerhout. Zij logeren
bij Stay Okay in Noordwijk.
Stay Okay (voorheen beter

bekend als de jeugdherberg)
heeft alles te bieden om er
een onvergetelijke vakantie
van te maken. Er zijn bossen,
sportvelden, speeltoestellen
en nog veel meer. Gedurende
deze week is er een doorlo-
pend programma met vol-
doende aandacht voor actie,
spanning en creativiteit.

De week wordt begeleid door

Politiek Interview met raadslid GBZ:

Op de vraag wat Draijer nu
voor een persoon is moet ze
even nadenken.“Ik ben idealis-
tisch met realisme vermengt.
Je moet in je eigen spiegelbeeld
durven kijken.Waarom? Je kunt
mensen niet veranderen, maar
jezelf wel. Maar als ik kijk naar
mezelf, waarom ik lid ben
geworden, dan is het wel
wegens het idealisme. Ik doe
het voor mezelf in eerste
instantie. Ik vind de wereld
mooi en ik wil dat graag zo
houden. Alleen veel mensen
legden het negatief uit en dat
is jammer,” vertelt Draijer.

Op de vraag waarom ze voor
GBZ heeft gekozen, heeft ze
snel een antwoord klaar.“Ik ben
voor leiderschap van binnenuit
en niet van bovenaf. Landelijke
partijen moeten soms volgen
en dan kun je niet je eigen ding
doen. Ik wil me vrij voelen in
Zandvoort.” Wat GBZ betreft
heeft Draijer flink wat te ver-
duren gehad. Met de afgelopen
verkiezingen is de partij van
drie naar een zetel gegaan.
“We zijn een partij die echt ups
en downs heeft gehad, maar
we houden aan elkaar vast.We
gaan gewoon door en verder,”
aldus een vastbesloten Draijer.

Joke Draijer

“Ik hou van Zandvoort en bij
Gemeente Belangen Zandvoort
kom ik het beste tot mijn
recht,” aldus Draijer. Terwijl ze
in haar winkel een vaste klant
een kleurspoeling geeft, vertelt
Draijer intussen ronduit over
haarzelf en haar ervaring in de
Zandvoortse politiek.“Ik ben op
2 januari 2002 gevraagd door
Michel Demmers van GBZ om
hun partij te komen versterken.
Dat leek me wel wat,” vertelt
Draijer. “Wat me opvalt is dat
het bijna altijd dezelfde men-
sen zijn die wat organiseren of
die in adviesgroepen of partij-
en zitten. Mijn uitdaging is om
ook andere mensen te vragen
wat ze van bepaalde dingen in
Zandvoort vinden.We moeten
nieuwe mensen vinden die
mee willen doen,” aldus een
enthousiaste Draijer.

Verder vindt ze dat mensen
heel erg in hokjes en partjes
denken, in plaats van het gro-
tere geheel. Draijer vindt zich-
zelf en ook de partij erg breed-
dragend.“Met campagnevoeren
voor de afgelopen verkiezingen
hebben we alle plannen breed
uitgelegd, met een bepaalde
visie. Helaas werden we niet
begrepen door de Zandvoorters
en dat doet pijn,” zegt Draijer.
“In het programma Goede-
morgen Zandvoort van de loka-
le Omroep ZFM, noemde pre-
sentator Jaap Koper de partij
GBZ te vooruitstrevend en ik
denk dat hij daar wel gelijk in
heeft gehad,” aldus Draijer.

een beroepskracht en een aan-
tal ervaren vrijwilligers. Dit
vakantiekamp wordt financi-
eel mede mogelijk gemaakt
door de Rabobank. Aan de
ouders wordt uiteraard wel
een kleine bijdrage voor deze
week gevraagd.

Er zijn nog een paar plaatsen
beschikbaar. Wilt u meer 
informatie of wilt u uw kind
opgeven, dan kunt u contact
opnemen met Monique van
der Mije van Pluspunt.
Zij is bereikbaar via telefoon:
5717113 of per email:
m.vdmije@pluspuntzand-
voort.nl.

Tot voor kort heette het simpelweg burenhulp. De samenleving
is echter veranderd, hulp is tegenwoordig ‘mantelzorg’. Wetten,
verordeningen en regels dringen zich steeds meer op. De hulp-
verlener wordt nu mantelzorger genoemd: heeft dus steeds
meer steun nodig.

Mantelzorgmakelaar neemt
regeltaken uit handen

door Ton Timmermans

Al in de middeleeuwen was
burenhulp verweven met het
leven van alledag. Zeker in 
kleine leefgemeenschappen
als een dorp werkte het socia-
le systeem vrijwel feilloos.
Vandaag de dag is het oude
wijn in nieuwe zakken onder
de leus ‘mantelzorg’.Vaak gaat
het om een langdurig en
intensief proces, waardoor 
de mantelzorger niet altijd
meer toe komt aan vrije tijd en
ontspanning. Mantelzorgers
raken overbelast en dreigen
door de bomen het bos niet
meer te zien.

Om te voorkomen dat de 
mantelzorger uitgeblust raakt,

wil de mantelzorgmakelaar de
druk op de schouders van de
mantelzorger verlichten. Hij of
zij neemt regeltaken over
zodat de mantelzorger minder
belast wordt en tijd bespaart.
Of, zoals de mantelzorgmake-
laar Hetty van Halder het
kernachtig zegt: “Mijn taak is
te zorgen dat de mantelzorger
overeind blijft”. Van Halder
heeft een opleiding genoten
aan de Rotterdamse Hoge-
school zodat zij volledig toe-
gerust is voor haar nieuwe
functie als zorgmakelaar.

Als een spin in het web vindt
de makelaar de weg binnen
alle wet- en regelgeving en
voorzieningen. Op het gebied
van zorg, welzijn, wonen,

arbeid en financiën. Immers,
veel mantelzorgers hebben
moeite met het combineren
van zorgtaken en tegelijkertijd
een betaalde baan. De service
is een onderafdeling van 
Zorgbalans. De hulp van de
mantelzorgmakelaar is gratis
voor mantelzorgers in de
gemeenten Zandvoort,
Vogelenzang, Bennebroek,
Heemstede, Haarlem en
Bloemendaal.

Nederland kent bijna vier 
miljoen mantelzorgers. Mantel-
zorg is de zorg voor een 
chronisch zieke, gehandicap-
te of hulpbehoevende partner,
ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. Mantel-
zorgers zijn geen professione-
le zorgverleners, maar geven
zorg omdat zij een band 
hebben met degene voor wie
ze zorgen. De functie van
mantelzorgmakelaar wordt
gesubsidieerd door het
Zorgkantoor Kennemerland.
Voor nadere inlichtingen:
www.mantelzorghaarlem.nl
of telefoon: 023-89 18 462.

‘Vermist’. Daarnaast is hij een
van de gezichten van de actu-
aliteitenrubriek Twee Vandaag.
Jongbloed investeert sinds juli
1996 veel tijd en energie in het

programma ‘Vermist’, dat pro-
beert vermiste personen op te
sporen. In het kader van zijn
werk voor dit programma richt-
te hij in 1998 de Stichting
Missing op, die de opsporing
van vermisten ondersteunt en
achterblijvers terzijde staat.

De uitzending is te beluisteren
via www.dutchcoastradio.nl

Jaap Jongbloed bij Dutch Coast Radio
Tijdens de live uitzending donderdagavond 6 juli, vanuit ‘t Lokaal
aan de Haltestraat, ontvangt Dutch Coast Radio Jaap Jongbloed,
presentator van één van de belangrijkste programma’s bij de
TROS. De uitzending start om 20.00 uur en u bent van harte
uitgenodigd deze bij te wonen.

Jaap Jongbloed behoort tot de
gezichtsbepalende presentato-
ren van de TROS. Al vele jaren is
hij presentator en eindredac-
teur van het programma

Nu ook voordelig
met de TukTuk

naar het strand!
Bestel de

ZandvoortPas
Zie pagina 12
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Hij ziet meteen een
oplossing voor zijn pro-
bleem en overtuigt hen
ervan dat de woonwijk
een fantastische plek is,
met een eindeloze hoe-
veelheid voedsel en van
alle gemakken voorzien:
er wordt eten voor de die-
ren buiten gezet in grote
metalen bakken! En die
tuinsproeiers, dat zijn
toch net de fonteinen van
het Bellagio Hotel in
Vegas? Nadat de dieren
onder leiding van R.J. op
koekjesjacht zijn geweest,
zijn ze overtuigd. Verne
blijft echter twijfelen, ook
aan zijn leiderschap.
Langzaam worden hij en
R.J. toch vriendjes en leren
ze met hun nieuwe
vreemde omgeving om te
gaan en deze uit te buiten.

Een wasbeer en zijn over-
gevoelige vriend de
schildpad proberen de
verleiding te weerstaan
van het hedendaagse
leven.

Als oplichter R.J. de
Wasbeer betrapt wordt
bij het stelen van voedsel
van Vincent de Beer, redt
hij zich uit de situatie
door het onmogelijke te
beloven: hij zal binnen
een week een nieuwe
lading voedsel regelen.
Intussen ontwaakt een
groep dieren uit de win-
terslaap en merkt dat er
een woonwijk is ge-
bouwd in hun bos! Hun
voorzichtige en neuroti-
sche leider, de gevoelige
schildpad Verne, gaat op
onderzoek uit en schrikt
enorm van de tuinsproei-
ers, insectenvangers en
enge auto’s. De eerste
reactie van Verne is om in
zijn schulp te kruipen en
nooit meer ‘over de heg’
te gaan.

Dan komt R.J. deze groep
onschuldige dieren tegen.

Een wasbeer en zijn overgevoelige vriend de schild-
pad proberen de verleiding te weerstaan van het
hedendaagse leven.

Over the Hedge
Beesten bij de buren

10

met een rugzak op en
vaak slapend in guest-
houses. Zijn kijk op 
de vriendelijke mensen 
van Bali is knap vast-
gelegd met fraaie en
kleurrijke foto’s. Ook zijn
foto’s met het thema
‘water’ zijn bijzonder om
te zien.

De fotoexpositie is nog
de gehele maand juli tij-
dens de openingsuren
van de bibliotheek te
bekijken.

Gerard Boukes exposeert
in bibliotheek Duinrand 

Zandvoort
In de bibliotheek is van 3 tot en met 31 juli een foto-
tentoonstelling te zien van Gerard Boukes. Alle ten-
toongestelde foto’s zijn door de Zandvoorter op het
Indonesische eiland Bali gemaakt.

Gerard Boukes was lid
van de fotokring Zand-
voort en heeft drie jaar
geleden ook al eens
samen met andere leden
geëxposeerd. Uit zijn
nieuwe foto’s blijkt dat
hij intussen een enorme
ontwikkeling heeft door-
gemaakt.

Vier weken lang heeft
Gerard Boukes samen
met zijn vriendin Natascha
Wiegman rondgedoold
over het eiland. Gewoon

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + T V

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

ZFM Zandvoort zoekt
radiotalent

De lokale omroep ZFM
Zandvoort heeft ruim-
te voor nieuw talent.
Ben jij goed in tech-
niek, presenteren,
redactiewerk of ande-
re dingen die voor de
radio van groot belang
zijn, dan is dit mis-
schien iets voor jou.

Altijd al willen werken
bij de radio maar nooit
echt stappen onderno-
men? Dan is nu de
kans. De lokale omroep
ZFM Zandvoort bestaat
uit een groot aantal
enthousiaste vrijwilli-
gers die verknocht is
aan alles wat met radi-
omaken te maken
heeft. Zo bestaat radi-
omaken niet alleen uit
een DJ die plaatjes aan
elkaar vastpraat. Bij
sommige programma’s
komt er veel meer dan
dat bij kijken. Wat
gebeurt er met live-uit-
zendingen, hoe zit de
techniek in elkaar, wat
doe je als de plaat ‘vast-

loopt’ en je niet meer
weet wat je moet
doen? Dit zijn elemen-
ten die het radiomaken
spannend en vooral
leuk maken. De span-
ning voor de uitzen-
ding, de adrenaline tij-
dens je programma
geven je een enorme
kick.

ZFM Zandvoort bestaat
al 16 jaar en is zo lang-
zamerhand een begrip
geworden in deze bad-
plaats. Na jaren uitge-
zonden te hebben van-
uit de watertoren ligt
de studio nu op de
hoek van het
Gasthuisplein en de
Kruisstraat. Met een
zeer diverse program-
mering heeft ZFM
Zandvoort voor elke
luisteraar wat wils.

Nieuwsgierig geworden? 
Stuur dan een mailtje naar 

redactie@zfmzandvoort.nl of bel in het
weekend naar 57 30393 en wie weet ben jij het

nieuwe aanstormende talent.
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Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juli
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
Beweging leidt altijd tot verandering.

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

Is de werkweek teneinde en 
voelt u zich gespannen en moe?
Dan bent u wellicht aan 
een yoga toe.

Iedere Zaterdag en Zondag 
aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij 
Kundalini meditatie aan

Iedere Zaterdag aanvang 19.30 uur

OP HET 
ZANDVOORTSE 

STRAND:

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten
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Kennemerland onder de
enthousiaste leiding van
Matthijs Broers. Naast deze
wekelijkse repetities is er twee-
maal per jaar een studieweek-
end met groepsrepetities
onder leiding van repetitoren
uit beroepsorkesten.

Het jaar 2005-2006 is het jubi-
leumjaar van het Kennemer
Jeugd Orkest, wat dan al 10
jaar op deze aardbodem vrolijk
en succesvol musiceert. Het
bestuur is momenteel druk
bezig met het voorbereiden
van dit jaar, wat een zeer 
speciale gaat worden. We 
gaan twee grote concerten
geven in het vernieuwde 
concertgebouw van Haarlem,

“Concert voor groot en klein”
Koor Pro Musica (uit Polen) o.l.v. Dorota Munzberger Gabka

&
Kennemer Jeugd Orkest o.l.v. Matthijs Broers

Het is nu 10 jaar geleden dat het Kennemer Jeugd Orkest is ont-
staan uit een samengaan van het Haarlems en Bloemendaals
Jeugd Orkest. Inmiddels is het KJO uitgegroeid tot een groot
symfonie orkest met ruim 55 leden.

De meeste orkestleden, varië-
rend in leeftijd van 12 tot
21 jaar, hebben muziekles 
bij privé docenten uit de 
regio Kennemerland of bij
docenten verbonden aan 
de Gemeentelijke Muziek-
school Bloemendaal en 
het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland (MZK).

Het orkest wordt regelmatig
versterkt met jonge musici die
het leuk vinden om mee te
spelen en ervaring op te doen
in een symfonie-orkest dat
naast kwaliteit ook gezellig-
heid biedt. Iedere vrijdag-
middag wordt er gerepeteerd
in de repetitieruimte van 
het Muziekcentrum Zuid-

ten door zo snel mogelijk al
zijn spullen op te ruimen. Maar
daar is de rest van de familie
op tegen. De spanningen tus-
sen de familieleden lopen
hoog op! Daarbij gaan de
gedachten steeds terug naar
Jozef in Egypte, die men voort-
durend in flashbacks op het
toneel ziet verschijnen…

De musical ‘Jozef’ wordt opge-
voerd in de Protestantse kerk
op zaterdag 15 juli om 20.00
uur. De entree is €3 voor vol-
wassenen. Toegangskaarten
zijn telefonisch te bestellen bij
Maaike Cappel, tel. 5712999, of
op zondagmorgen te koop in
de Protestantse of Katholieke
kerk. Verder kunt u altijd een
kaartje bij de deur kopen.

Jozef in de Protestantse kerk
Vanaf medio april zijn zo’n twintig enthousiastelingen bezig
met het instuderen van de musical ‘Jozef’. Dat doen zij elke
woensdagavond van zeven tot negen uur in de Protestantse
kerk. De toneelleiding is in handen van Maaike Cappel en Sjaak
Verwijs. Na het succes van vorig jaar met de musical ‘Draken
van mensen’ heb-
ben ze de smaak te
pakken gekregen en
is besloten om door
te gaan, nu dus met
een musical over
Jozef.

Jozef is een bekende bijbelse
figuur die met vallen en
opstaan ontdekt wie hij is. Door
zijn grote ego maakt hij met
zijn dromen zijn broers tot op
het bot jaloers. Zij gooien hem
letterlijk in de put. De daarop-
volgende diepe ellende van
Egypte is voor hem een harde
leerschool, maar Jozef komt er
sterker uit dan ooit. Hij stelt zijn
ego in dienst van anderen en
hij vindt de kracht om zich te
verzoenen met zijn broers.

De musical begint met de
dood van Jozef. Familieleden
praten na over de begrafenis.
De halfzus van Jozef, Dina, is
net zoals Jozef beschadigd
door haar broers. Diep verbit-
terd wil zij het verleden verge-

in de prachtigste zalen van
Bratislava (Slowakije) en Brno
(Tsjechië) en als het weer mee
zit ook op de Grote Markt van
Haarlem in een openlucht
avondconcert.

Dat het Kennemer Jeugd
Orkest van alle markten thuis
is bleek wel afgelopen zomer-
concert. Daar voerde het orkest
een prachtig Amerikaans pro-
gramma op met The Raphsody
in Blue van Gershwin en de
West Side Story. Het concert
werd een groot en swingend
succes! 

Na afloop van het concert
wordt er collecte gehouden
voor het orgelfonds.

C  U  L T  U U R

ZC W27 C.xpr  05-07-2006  10:55  Pagina 11

    



Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 6 juli t/m woensdag 12 juli
Japanse Kipsaté
100 gram € 1,25

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

Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Maand juli op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.Raadhuisplein  1 

(boven) Tel: 5712197

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Voor ZandvoortPashouders
in de maand juli:

Gratis contactlenzen 
aanpassen.

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Uit eten, naar het Casino,
naar een feestje 

of naar het strand:
pak eens een TukTuk!

Pashouders betalen 
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666
De TukTuk 

rijdt iedere dag vanaf 
10.00 uur tot ca. 22.00 uur
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Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en
schilderijen is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Lucas Schilderbedrijf - 06 11140359
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

dinsdag t/m vrijdag, voor pashouders

Alle Italiaanse pizza’s 
€6,-  

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Al
le

en
 b

ij 
af

ha
le

n

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de voorjaarsaanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

ZandvoortPas houders
5% korting in juli

op alle behandelingen.

We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Voor de 
ZandvoortPashouders

Vouwgordijnen
speciale collectie

nu 

20% 
zomerkorting

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand juli
1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *
* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl
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Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Italiaanse salade
Kip Al’Ajillo

Parmaham met meloen

Zigeunerspies
Portugese sardines

Varkenshaasje Stroganovsaus

Verse fruitcocktail
€ 16,75

Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag 

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Niet vergeten!
Vrijdag en zaterdag 

verkiezing van
de lekkerste bal van Zandvoort 

in ‘t Lokaal

Komt allen !

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kung Po Kai

(gesneden kip met scherpe kung po saus)

* Foe Yong Hai
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Voor
gezelligheid,
lunch & diner
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Afgelopen vrijdag heeft Ada Mol haar debuut gemaakt als dich-
ter. Haar bundel ADAcadabra werd door haar grote inspirator,
de Poolse Wanda de Ruig-Sieradzka (83), in het Wapen van
Kennemerland ten doop gehouden.

Zandverstuiving, helm en duinvallei
uitzicht over zee en bospartij

Zandvoort, dorp met wurft en visserij
heden ten dage, een schilderij

Zo begint het gedicht
‘Zandvoort’ van Ada Mol, één
van de 67 gedichten die haar
debuutalbum rijk is.

Ada Mol-Overpelt is in 1953 in
Alkmaar geboren maar heeft
het grootste gedeelte van haar
leven in Zandvoort gewoond.
Zij studeerde onder andere fysi-
otherapie, podologie, manuele
therapie en geriatrische fysio-
therapie. Naast haar werk be-
oefende ze onder andere dans-
expressie en ze is zeer sportief
aangelegd. Ze is getrouwd en
heeft twee kinderen.

Mol is door haar werk als fysio-
therapeut met Wanda de Ruig
in contact gekomen. Dat con-
tact verliep dermate ingrijpend
dat je bijna kan spreken van een
dochter-moeder verhouding.
Op een gegeven moment heeft
zij Mol overgehaald om gedich-
ten te gaan schrijven. De Ruig
wordt in haar vaderland Polen
gezien als een soort Ivo Niehe
van de Poolse televisie. Ook
heeft zijn een aantal publica-
ties op haar naam staan en
spreekt ze maar liefst negen
talen vloeiend.

Ada Mol debuteert
met gedichtenbundel

Mol:“Ik wilde gedichten maken
en geen versjes. Wanda heeft
mij daarin bijgestaan en heeft
mij het een en ander geleerd.
Ik ben nu anderhalf jaar verder
en daar ligt mijn debuutbun-
del. Oorspronkelijk ben ik in 
het Engels begonnen, omdat
ik me dan minder bloot hoefde
te geven. Later, toen ik meer
zelfvertrouwen kreeg ben ik
naar het Nederlands over
gestapt.” Zij heeft ook uit on-
verwachte hoek hulp gehad.
De echtgenote van de Zand-
voortse burgemeester heeft
het correctiewerk, zowel van 
de Nederlandstalige gedichten
als van de Engelstalige, voor
haar rekening genomen.

De bundel is door Uitgeverij
Boekenbent uitgegeven en 
de omslag is door Rachel
Althuisius ontworpen. Hier-
door is het een bundel gewor-
den die door vier vrouwen is
gemaakt, van het begin tot
het einde.

De bundel ADAcadabra is te
koop bij Bruna Balkenende aan
de Grote Krocht.

Om haar jubileum extra kracht
bij te zetten, speelde een oud
gelegenheidsteam van TZB (nu
gefuseerd tot ZSC) een wed-
strijd tegen het tweede elftal
van ZSC. TZB won de door
Poots geleide wedstrijd met
3-1. Na afloop was een recep-
tie waar vrienden, familie en
kennissen vanuit de sportwe-
reld met een drankje op haar
proostten. En om haar bijnaam
eer aan te doen nam ze er zelf
natuurlijk een Martini bij!

Vijfendertig jaar geleden
begon voor Poots het grote
avontuur als scheidsrechter.
Amper 15 jaar jong begon 
zij samen met een andere
vriendin aan een scheidsrech-
terscursus. Je ziet ze niet veel,
vrouwelijke scheidsrechters,
en in die tijd al helemaal niet.
Maar dat deerde Poots niet.
“Mijn vader zat vroeger in 
het bestuur van Zandvoort-
meeuwen en ik kwam als klein
meisje dan in de bestuurska-
mer. Dat vond ik prachtig! Ik
denk dat het toen al duidelijk
was dat ik scheidsrechter
wilde worden”, aldus Poots.

In haar woning aan de
Zandvoortselaan vertelt Poots
openhartig over haar herinne-
ringen aan een van haar 
eerste wedstrijden. “Ik zat op
het Coornhert Lyceum en

Sinds een meniscusoperatie
voetbalt ze zelf niet meer maar
ze houdt nog steeds enorm
van het wereldje. Bij haar thuis
staat een vitrinekast vol met
bekers, lintjes en andere prij-
zen die ze in de loop der tijd
gewonnen heeft.“Waar ik trots
op ben is de Bronzen Speld die
ik heb gekregen toen ik tien
jaar bij de KNVB floot. Ook de
oorkonde Sportvrouw van het
jaar 1999 van de gemeente
Zandvoort is leuk om te heb-
ben.”Sinds het jaar 2000 is het
iets stiller geworden in het
dagelijks leven van Poots. “Ik
fluit geen senioren meer en
ben reservescheidsrechter bij
het tweede van ZSC. Verder
fluit ik nog op toernooien en
dat is het. Alleen maar leuke
dingen dus”, zegt de jubilaris.

Dat het stiller is geworden valt
eigenlijk ook wel weer mee.
Poots werkt 40 uur in de week
als relatiebeheerder bij een
assurantiekantoor, is lid van
een filmclub, zingt bij het
Gemengd Koper Ensemble en
jogt elke zondagochtend met
haar broer en schoonzus in de
duinen van Zandvoort. “En op
dit moment heb ik vierkante
oogjes gekregen van het kijken
naar de WK”, lacht ze, “mijn
leven staat nog steeds in het
teken van de voetballerij en
dat zal het altijd wel blijven.”

moest een wedstrijd fluiten
waar klasgenoten in speelden.
De maandag erna op school
zeiden ze heel kinderachtig:
nou jij moet nog een hoop
leren! Dat vond ik toen zo
stom”, vertelt Poots nu
lachend. De jeugd fluiten was
natuurlijk niet haar grootste
wens en na een aantal jaren
begon ze met het fluiten van
de senioren. “Ik mocht nooit
van de KNVB, waarschijnlijk
omdat ik een vrouw ben, maar
een andere scheidsrechter liet
mij een keer invallen en daar
was toevallig een rapporteur
van de bond bij. Vanaf dat
moment konden ze niet meer
om mij heen.”

Poots, die zelf ook voetbalde,
vond dat ze zich in het begin
wel meer moest bewijzen dan
haar mannelijke collega's maar
na verloop van tijd wist ieder-
een wel dat ze kon fluiten en
werden de opmerkingen min-
der. “Wat ik altijd erg vond is
dat mannen bij een in hun
ogen verkeerde beslissing rie-
pen: ach meid ga toch strijken!
Dat vond ik zo denigrerend,
dan heb ik liever dat ze me
voor trut uitschelden”, aldus
Poots. Voor de KNVB heeft
Poots in totaal elf jaar geflo-
ten, daarna is ze als vaste
scheidsrechter begonnen bij
TZB.

Miss Martini viert 35-jarig jubileum 
als scheidsrechter 

Scheidsrechter Olga Poots
werd afgelopen zaterdag op
het voormalig TZB terrein 
stevig in het zonnetje gezet.
Aanleiding was haar 50ste
verjaardag en haar verdienste
als scheidsrechter. Poots zit
al 35 jaar in het 'vak' en dat
moest gevierd worden. De
voorzitter van ZSC eerde haar
en prees haar staat van 
verdienste.

Olga Poots rondde al op 15-jarige leeftijd met succes de scheidsrechterscursus af

Ada Mol samen met haar grote inspirator, de Poolse Wanda Ruig-Sieradzka’
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Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel ROC Nova College (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

COMPUTERLES 
VOOR BEGINNERS

bij het ROC Nova College.

Teksten maken, wijzigen en opslaan;
email versturen en ontvangen;

surfen op internet.
Gratis proefles! 

Bel (023) 5319553 
en vraag naar Corry Stuart.

Voor
fleur en
kleur!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

RELAX
het is vakantie!

zaterdag 8 juli

Caribbean Showband

zaterdag 22 juli
Trafassi

Geopend vanaf 10.00 uur

25 Dance Club de Manege
Club M

Blinkertweg 2a
Zandvoort

Voor informatie: 
bel 5720212 of mail 

info@manegezandvoort.nl

Zoek jij een bijbaan 
voor 1 dag in de week, waarmee 

je een leuke zakcent voor je 
vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook
vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Met spoed gezocht:
Julianaweg/Emmaweg e.o.

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar 
info@zandvoortsecourant.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!
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In Amsterdam ontstond de eerste culturele variant van de
nozems. De vetkuiven van de jaren vijftig veranderden in
‘Pleiners’ en ‘Dijkers’. Het hoofdstedelijk jeugdbeeld begon op
het Leidseplen van de hoofdstad.

De welvaart begint zich af te
tekenen. Na jaren van ellende
en armoe waren de verlokkin-
gen van het nieuwe dat de
maatschappij te bieden had
erg groot. Zeker voor de jonge-
ren met hun kleine budget.
Niet alleen het geld speelde
een rol, ook de spanning van
alles wat niet mag. Het zak-
geld werd veelal besteed aan
nieuwe, spannende zaken als
marihuana. Ook de duistere
kracht van hallucinerende stof
als LSD miste zijn uitwerking
niet over de jeugd.

De jongelui die op het

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

PvdA noemt het kabinetsplan schandalig. Als het aan de rege-
ring ligt mogen binnenkort oudere bijstandsgerechtigden zon-
der sollicitatieplicht niet meer dan vier weken in het buitenland
doorbrengen. Dat plan heeft het ministerie onlangs bekend
gemaakt.

Nu geldt nog een termijn van
dertien weken. Senioren in de
bijstand die geen sollicitatie-
plicht hebben, mogen binnen-
kort niet meer dan vier weken
in het buitenland verblijven.
Het kabinet wil met die maat-
regel een einde maken aan de
leeftijdsdiscriminatie tussen
bijstandsgerechtigden jonger
en ouder dan 57,5 jaar.

Oudere bijstandsgerechtigden
zonder sollicitatieplicht mogen
maximaal vier weken in het
buitenland verblijven, zo vindt
het kabinet. Schandalig idee,
vindt de PvdA. Blijven de oude-
ren langer weg, dan riskeren 
ze het verlies van hun bij-
standsuitkering, zo heeft het
kabinet besloten. Tot nu toe
mochten deze bijstands-
gerechtigden maximaal der-
tien weken in het buitenland
verblijven.

“Ik kan het niet anders zien
dan als pesten”. PvdA-kamer-
lid Saskia Noorman-Den Uyl
wil dat het plan wordt terug-
gedraaid. “Deze mensen heb-
ben jarenlang hard gewerkt.
Ze zijn door het zware werk
dat ze in Nederland hebben

Korter met vakantie voor 
bijstandsouderen

het centrum, bij de Dam, kwa-
men vaak nozems met hun
brommers bij elkaar. Hun ont-
moetingsplaats was de win-
kelstraat Nieuwendijk, vandaar
dat ze ‘dijkers’ genoemd wer-
den. De groep bestond uit jon-
gelui uit Amsterdam Oost en
Zuid. Hun trefpunt was cafe-
taria ‘Oase’ in de Geleenstraat.

De Amsterdamse krant Nieuws
van de Dag maakte in 1964
melding van een opstootje dat
heel Amsterdam wakker
schudde.“Een bloedige vecht-
partij tussen de twee roem-
ruchte nozembendes ‘Pleiners’
en ‘Dijkers’ is gisteravond in de
kiem gesmoord door het snel-
le optreden van een aantal
zwaargebouwde agenten. Het
strijdtoneel - de hal van het
Amstelstation - werd met
enige charges in een paar
minuten schoongeveegd. Drie
leden van de met fietsket-
tingen, stukken ijzer, hout
en boksbeugels bewapende
nozemgroepen werden aan-
gehouden. Twintig ‘Dijkers’
stormden gisteravond de 
stationsrestauratie binnen,
omdat zij achterna gezeten
werden door een 150 man ster-
ke groep ‘Pleiners’.” Het bleef
nog lang onrustig in de Stad.

verricht vaak gedeeltelijk
arbeidsongeschikt of versleten
geraakt”. De uitkeringsin-
stantie erkent ook dat deze
mensen geen kans meer
maken op nieuw werk en geeft
ze daarom een ontheffing voor
de sollicitatieplicht. Het gaat
om mensen die een paar jaar
moeten sparen om een keer
hun familie in het moederland
te kunnen bezoeken. “En dan
eis je dat ze binnen een maand
weer terug zijn. Dit schiet echt
zijn doel voorbij” aldus
Noorman-Den Uyl.

Noorman vindt het argument
dat er sprake van gelijke
behandeling moet zijn, ook
onzin. “De commissie gelijke
behandeling heeft vorig 
jaar juist uitgesproken dat je
zo’n uitzonderingsmaatregel
best voor oudere werklozen
mag toepassen”. Het kabinet
legt de plannen voor aan 
de Tweede Kamer. De wet werk
en bijstand moet na het
zomerreces zo snel mogelijk
worden aangepast. Door 
de perikelen in Den Haag 
staat nog maar te bezien of 
de plannen van het kabinet
doorgaan.

Meestal stopt een dienstverband op 65-jarige leeftijd. De rege-
ring ziet graag dat mensen blijven doorwerken. Daarom wil
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) burgers informeren over de mogelijkheden van voortzet-
ting van het dienstverband.

Het kabinet wil dat mensen
erover gaan nadenken de
arbeidsverhouding na het berei-
ken van de pensioengerechtig-
de leeftijd voort te zetten. De
wet kent momenteel nauwe-
lijks belemmeringen als een
werknemer na het bereiken van
de 65-jarige leeftijd door wil
gaan met werken en de werk-
gever dit ook wil.Wel blijken er
veel culturele hindernissen te
zijn. Zo heerst veelal de mening
dat 65-plussers niet meer kun-
nen of mogen werken. Een en

Stoppen met werken:
niet automatisch op 65

ander blijkt uit een onderzoek
van bureau Astri in opdracht
van het ministerie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

Steeds meer ouderen willen na
hun 65ste doorgaan met wer-
ken.Ze voelen zich nog fit en wil-
len via arbeid deel blijven nemen
aan de samenleving.“Sinds 1999
neemt het aantal werkende 
65-plussers licht toe” aldus een
persbericht van het ministerie
SZW. In 2004 werkten 83.000
mensen van 65 jaar en ouder.

Leidseplein rondhingen veran-
derden van ‘nozems’ in ‘plei-
ners’. Ze kozen café Reijnders
als het voornaamste trefpunt.
Hun tot dan toe stoere branie-
gedrag werd rond 1960 inge-
wisseld voor een ‘artistieke’
houding. De jeugdige groep
koos als verzamelplaats de pof-
fertjeskraam op de Wetering-
schans en de Vijzelgracht.Toen
de Amsterdamse politie een
groot aantal winkeldiefstallen
aan de Leidsepleinjeugd toe-
schreef, was de stad in rep en
roer. De moeilijkheden werden
vooral aan de ‘poffertjeskraam-
groep’ toegeschreven. Ook in

Nostalgie: de Pleiners en de Dijkers

Het begin van de welvaartsmaatschappij: de behoefte aan een ‘kick’ was groot.
Dat er ook geld besteed werd aan brommers, blijkt wel uit de foto.

Een gratis gezondsheidscontrole. De 55Plussers in Edam-
Volendam kunnen sinds kort terecht bij het Seniorenconsult
Waterland. Het verzorgingshuis in de gemeente verzorgt gratis
controles van hun gezondheid, welzijn én biedt advies.

Problemen en ziekten ontdek-
ken of voorkomen. Wat het
consultatiebureau doet voor
kleine kinderen, doet het seni-
orenconsult voor 55Plussers.
Sinds mei kunnen ouderen uit
de gemeente Edam-Volendam
gratis terecht bij het
Seniorenconsult Waterland in
verpleeghuis Gouwzee in
Volendam en in De Meermin
in Edam.

Een gespecialiseerde verpleeg-
kundige neemt met de 
cliënt een vragenlijst door en
doet enkele onderzoeken.
Ondermeer wordt gekeken

Waterland, het Zorgkantoor en
de gemeente Edam-Volendam.
Het is een van de deelprojec-
ten van het WWZ-project in de
gemeente. Zeker uit het reeds
behaalde succes blijkt dat een
dergelijk project navolging 
verdient.

Het Zandvoortse verzorgings-
huis Huis In de Duinen kent
ook een dergelijke service. De
zogeheten ‘Zorgstraat’ staat
open voor oudere inwoners
van Zandvoort. Er worden
diensten op het gebied van
gezondheid aangeboden. Ook
zijn er behandelruimtes voor
fysiotherapie en ergotherapie.
Voorts is er het ZorgContact
Zorgloket waar deskundigen
klaar staan voor allerlei vragen
over wonen en zorg.

naar bloeddruk, bloedsuiker-
cholesterol en gezichtsver-
mogen. Indien nodig krijgt
de cliënt een doorverwijzing
naar de huisarts, naar be-
paalde zorgvoorziening of 
wordt gewezen op geschikte 
hulpmiddelen. Ook geeft de 
verpleegkundige advies over
gezonde leefgewoontes.

“Op het ogenblik loopt het
storm” zegt een woordvoerder
van Zorgcikel Waterland. “Tot
in september zijn we al vol-
geboekt”. Het Seniorenconsult
Waterland is een samen-
werking tussen Zorgcirkel

Gratis seniorenconsult loopt storm
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TukTuk

Thaise TukTuk’s 
in Zandvoort

Misschien hebt u ze al zien
rijden. Met reclame bedekte
driewielige minitaxi’s, die
mensen van en naar het
strand brengen. TukTuk’s
genaamd. Zelf heb ik, tijdens
mijn reisje door Zuidoost
Azië, meerdere malen 
per dag in een TukTuk ge-
zeten. Wat een uitvinding!
Gewoon midden op de weg
zo een wagentje aanhouden
en voor 50 cent naar de
andere kant van de stad
gebracht worden. De TukTuk-
chauffeurs rijden met
kapjes voor hun mond
(tegen de vervuilde lucht) als
gekken tussen de auto’s,
taxi’s en brommers door de
chaotische straten van
Bangkok. De TukTuk is in 
heel Thailand het meest
populaire vervoersmiddel
onder de plaatselijke bevol-
king en ook onder de toeris-
ten. Je moet wel even van te
voren een prijsje afspreken
met de chauffeur, want voor
je het weet betaal je zomaar
een eurootje of twee te 
veel (en dat is écht veel 
voor Thaise begrippen). De
TukTuk’s in Zuidoost Azië
zien er stuk voor stuk kleur-
rijk uit, het hoort daar echt
in het straatbeeld. Ik vraag
me af of de minitaxi’s ook in
het Zandvoortse straatbeeld
passen. Zelf zal ik er denk ik
even aan moeten wennen.
En dan bedoel ik voorname-
lijk aan het commerciële
aspect. De wagentjes zijn
deels bedekt met reclame,
zowel aan de binnenkant
als aan de buitenkant. Toch
jammer. We zullen het
moeten doen met de 
‘Linda’- en ‘Bavaria’-TukTuk’s.
Maar ja, er moet uiteraard
aan verdiend worden. De
Zandvoortse TukTuk biedt
ook voordelen. Er is een vaste
prijs (2,5 euro per ritje) en wij
zijn hiermee uniek in
Europa. Ik zeg: Sawasdie
Cha! Op naar een mooie
zomer met een Aziatisch
tintje.

Stephanie
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andWhat’s
new

Vrouwen vinden over het algemeen mannen met veel haar op
hun hoofd (!!!!) zeer aantrekkelijk. Ben je van nature niet geze-
gend met een flinke haardos dan kun je het beste shampoos en
conditioners/serums gebruiken die de haargroei extra stimule-
ren. Heb je behoefte aan dikker en gezonder haar probeer dan
de nieuwe lijn van Clinique. Speciaal voor mannen zorgt dit voor
nieuwe impuls voor je haar. Het serum zorgt ervoor dat de con-
ditie van je huid wordt verbeterd waardoor het haar beter groeit

en voller en gezonder eruit gaat
zien. De deskundigen van Clinique
raden wel aan om het serum in
combinatie met de bijbehorende
Clinique shampoo te gebruiken
voor het beste resultaat. Clinique
Skin Supplies For Men Hair
Maximizing Serum kost €17,55 en
de Shampoo kost €22,50.

Heb je sinds de uitschakeling van Oranje slecht geslapen en heb
je hierdoor last van wallen? Ren dan meteen naar de dichtsbij-
zijnde drogist en haal de
Nivea For Men oogcrè-
me Q10 voor maar
€10,99. De Q10 oogcrè-
me is parfumvrij en
handig om wallen weg
te krijgen. Smeer twee
maal per dag om de
wallen en de donkere
kringen te laten ver-
dwijnen. Bovendien
wordt de huid rondom
de ogen flink gehydra-
teert. Een goedkopere
oplossing is: je ogen een
kwartier bedekken met
schijfjes komkommer.
Niet heel mannelijk,
maar ach... het resultaat
telt.

what’s
hot!?

Aan het mannelijk geslacht is
de afgelopen maanden te wei-
ning aandacht besteed op
deze pagina! Het wordt tijd
om ook de jongemannen in
Zandvoort op de hoogte te
brengen van de hotste trends
en tips op het gebied van kle-
ding, waar je eigenlijk niet zon-
der mee kunt deze zomer! Wij
vrouwen weten als geen ander
hoe moeilijk het is om goed
gekleed naar je werk te gaan,
eindelijk een keer niet uren
voor de spiegel te hebben
gestaan om een leuk uitfit uit
te kunnen zoeken en doen
alsof het je geen moeite heeft
gekost om die niet-modieuze
kleding bij elkaar te hebben
gevonden. Vriendinnen maar
klagen dat hun vriendjes er zo
slonzig bij lopen (of juist zo
trendy dat het niet meer tren-
dy is). Ach... het is ook NOOIT
goed zullen de mannen den-
ken. Maar met de volgende
handigheden zal niemand
meer klagen over jouw outfit.
Zelfs de coolste boys-in-town
zullen jouw modegevoel 
na-apen!

T-shirt
Koop eens niet die ene shirt
waar een foute tekst opstaat
(waarmee je de meiden echt
niet voor je wint) of waar de
halslijn te krap of juist te smal
is. Ga voor een kwaliteits-shirt
met een mooie V-hals, met
strepen, met gekke printen.
Probeer dus eens iets nieuws.
Schaam je niet tegenover je
machovrienden, want zij 

zullen stiekem jaloers op je
zijn! TIP: koop een T-shirt nooit
te strak, tenzij je ook wil opval-
len bij het mannelijke geslacht.

Kleur
Jongens, koop niet alleen maar
zwart, wit of donkerblauw.
Probeer eens vrolijke kleuren,
gekke printen en patronen of
borduursels (al moet je hier
wel mee oppassen, vooral voor
beginnelingen!). Durf je je
vrouwelijke kant te laten zien?
Vergeet dan niet om vooral iets
te hebben wat jouw manne-
lijkheid accentueert! Neem
een baard, brettels, of een
mannelijke spijkerbroek. Dan
komt het geheid goed.

Broek
Voor de man heb je natuurlijk
de wijde broek, maar ook de
broek met smalle pijpjes. Heb
je hele dunnen benen dan is
het aan te raden om geen
smalle broek te nemen. Je
moet juist je goede punten
laten
zien. Voor
jou zal de
wijde
broek een
oplossing
kunnen
zijn.
Probeer een
broek niet
te vaak te
dragen. Zorg
voor afwis-
seling. Ook
hierbij is het
van belang

• heel veel bekende mannen
hebben een stijlicoon. Wees
niet gevreesd,dit is niet nood-
zakelijk voor een mooie stijl.

Tot slot
Ook als je na deze tips nog niet
weet wat je moet doen met je
kleding dan is er nog niets aan
de hand. Een outfit bij elkaar
vinden dat ook nog eens bij jou
past vergt veel tijd en energie.
Maar als je het voor elkaar
krijgt om er tiptop uit te zien
dan is je missie ook echt
geslaagd! Ga elke uitdaging
aan.

Mannen ook hip gekleed? dat het niet alleen bij saaie
kleuren blijft. Tegenwoordig
worden ook mannen met felle
broeken zeer aantrekkelijk
gevonden!

De volgende tips kun je gebrui-
ken ter afwisseling van je 
kledingstijl.
• draag eens een gilet over je

hemd of T-shirt. Een gilet is
erg mannelijk!

• ook de man mag zich nu
met accessoires laten zien.
Je kan een sjaal omdoen, een
zonnebril dragen (ook al is
het niet zonnig) of een grote 
tas (als handtas!)
met je meedra-
gen.

• een vest is hele-
maal hot deze
zomer. Draag
hem met een
oude spijker-
broek. Je outfit
is dan hele-
maal af!
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Zandvoortse 
Courant 

De Zandvoortse Courant
zoekt

die op free-lance basis 
artikelen schrijven 

voor deze veel gelezen krant.

Interesse? 
En heb je enige ervaring of 

ben je nog in opleiding?

Mail je gegevens naar:
redactie@zandvoortsecourant.nl 

en wij bellen spoedig terug 
voor het maken van een afspraak

redactiemedewerkers M/V

ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op internet:
www.zandvoortpas.nl

Het kleinschalige complex bevat 9 appartemen-
ten verdeeld over drie verdiepingen en een par-
keerkelder. De appartementen zijn verschillend
van omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime 
balkons en terrassen aan de zuidzijde waar-
door vanaf het vroege voorjaar tot laat in het
jaar men kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen 
van de overige ruimten zorgen voor een 
comfortabele woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een
lift en een camera voor de video/phone
installatie bij de entree.

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats
in de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

Op een unieke locatie, midden in het centrum van Zandvoort maar toch 
rustig gelegen, wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’ gesitueerd.

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART!

OPLEVERING
CA. JUNI 2007!
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geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Evenementenvergunningen verleend 
Een evenementenvergunning is verleend (verstuurd
26 juni 2006) voor het houden van de Wielerronde en
de Solexrace op 16 juli 2006 in het centrum van
Zandvoort.

Verkeersbesluit Kortebaandraverij 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten voor de Kortebaandraverij op donderdag 20
juli 2006 de Zeestraat en een gedeelte van de
Kostverlorenstraat fysiek af te sluiten en over te gaan
tot de plaatsing van een fysieke afsluiting (middels
dranghekken voorzien van retroreflecterend materi-
aal) inclusief de borden conform model C01 van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 op de volgende locaties van 06.00
u tot 22.00 uur:
- in de Kostverlorenstraat direct ten westen van de

Jan Steenstraat;
- in de Zeestraat direct ten oosten van de Stationstraat;
- in de Brugstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Eltzbacherstraat direct ten direct ten oosten

van het Stationsplein;
- in de Spoorbuurtstraat direct ten direct ten zuiden

van de Zeestraat;
- in de Haltestraat direct ten oosten van de Achterweg;
- in de Nieuwstraat direct ten zuiden van de Zeestraat;
- in de Verlengde Haltestraat direct ten noorden van

de Zeestraat.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
tevens besloten om op woensdag 19 juli 2006 de borden
E01 (Verboden te parkeren) van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “Donderdag a.s.”te plaatsen op de locatie van
de Kortebaandraverij om zodoende de locatie van de kor-
tebaandraverij vrij te houden van geparkeerde auto's.

Middels deze maatregelen zal de Zeestraat en een deel
van het centrum niet meer bereikbaar zijn voor
bestemmingsverkeer. Vergunningshouders voor de
desbetreffende wegen, kunnen vanaf woensdagavond
na 20.00 uur tot en met vrijdagmorgen tot 12.00 uur
gratis parkeren op het De Favaugeplein.

Verkeersbesluit Wielerronde en Solexrace
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten voor de Wielerronde en Solexrace op zondag
16 juli 2006 de Zeestraat, Haltestraat, Kleine Krocht,
Swaluëstraat, Prinsenhofstraat en Brugstraat fysiek af
te sluiten en over te gaan tot de plaatsing van een
fysieke afsluiting (middels dranghekken voorzien van
retroreflecterend materiaal) inclusief de borden con-
form model C01 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de volgen-
de locaties van 09.00 tot 21.00 uur:
- in de Kostverlorenstraat/Zeestraat direct ten oos-

ten van de Haltestraat;

- in de Achterweg direct ten westen van de
Haltestraat;

- in de Diaconiehuisstraat direct ten oosten van de
Haltestraat;

- in de Koningstraat direct ten oosten van de
Haltestraat;

- in de Kanaalweg direct ten oosten van de
Haltestraat;

- in de Willemstraat direct ten oosten van de
Haltestraat;

- in de Schoolstraat direct ten oosten van de
Haltestraat;

- in de L. Davidsstraat direct ten oosten van de
Haltestraat;

- op het Raadhuisplein ten zuiden van de Haltestraat;
- in de Kleine Krocht direct ten westen van de

Swaluëstraat
- in het Achterom direct ten westen van de

Swaluëstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten westen van de

Swaluëstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten oosten van de

Swaluëstraat;
- in de Rozenobelstraat direct ten westen van de

Haltestraat;
- in de Pakveldstraat direct ten westen van de

Swaluëstraat;
- in de Pakveldstraat direct ten oosten van de

Swaluëstraat;
- in de Pakveldstraat direct ten westen van de

Haltestraat;
- in de Swaluëstraat direct ten noorden van de

Prinsenhofstraat;
- in de Prinsenhofstraat ten westen van de Brugstraat;
- in de Spoorbuurstraat direct ten noorden van de

Prinsenhofstraat;
- in de Spoorbuurstraat ten zuiden van de Zeestraat;
- in het Voermanderijpad ten zuiden van de

Prinsenhofstraat;
- in de Eltzbacherstraat direct ten noorden van de

Zeestraat;
- in de Zeestraat direct ten westen van de Brugstraat;

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
tevens besloten om op zaterdag 15 juli 2006 de borden
E01 (Verboden te parkeren) van bijlage I van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met
onderbord “Zondag a.s.”te plaatsen op de locatie van de
Wielerronde en Solexrace om zodoende de locatie van
dit evenement vrij te houden van geparkeerde auto's.

Middels deze maatregelen zal het centrum niet meer
bereikbaar zijn voor bestemmingsverkeer.Vergunnings-
houders voor de desbetreffende wegen, kunnen vanaf
zaterdag 15 juli na 20.00 uur tot en met maandag-
morgen 17 juli tot 12.00 uur gratis parkeren op het
De Favaugeplein.

Verkeersbesluit straatbarbecue
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten voor de straatbarbecue van zaterdag 15 juli
2006 een gedeelte van de van Ostadelaan en een deel
van de Jan Steenstraat fysiek af te sluiten en over te
gaan tot de plaatsing van een fysieke afsluiting (mid-
dels dranghekken voorzien van retroreflecterend 
materiaal) inclusief de borden conform model C01 
van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990. Op de volgende locaties worden

genoemde maatregelen getroffen vanaf zaterdag 
15 juli 12.00 uur tot en met zondag 16 juli 03.00 uur:
- in de Van Ostadelaan direct ten westen van de

Koninginneweg;
- in de Van Ostadelaan direct ten oosten van de

Oosterstraat;
- in de J. Steenstraat direct ten zuiden van de

Hobbemastraat.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-
gunning 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.
Indien het een vergunning betreft voor evenementen,
vertoningen op of aan de weg, het houden van optoch-
ten, snuffelmarkten, verruiming sluitingsuur, onthef-
fing Zondagwet, exploitatie of speelautomaten, dient
u uw bezwaarschrift aan de burgemeester te richten.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 27 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 27 juni
en de verdere in week 26 door het college genomen
besluiten zijn 4 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Raadszaken
De Commissie Raadszaken vergadert op 11 juli vanaf
20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. Op de
agenda staat:
- Bestemmingsplan “Jaarrondpaviljoens”
- Aanvraag krediet Zeestraat, Kostverlorenstraat en

Verlengde Haltestraat
- Armoedemonitor
- Brief aan Gedeputeerde Staten over regionale

bestuursproblematiek
- Verbetering huisvesting wethouders

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control 
De Commissie Planning en Control vergadert op 12 juli
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Jaarverslag Rekenkamer
- Briefwisseling Take Five inzake de nota

Evenementenbeleid 2006 en sluitingstijden strand.
- Jaarverslag Casca inzake jongerennetwerk Zuid-

Kennemerland
- Vraag CDA erfpacht Middenboulevard.
- Voorbereidingskrediet in verband met de voorberei-

dingskosten voor het op te stellen wijkontwikke-
lingsplan Zandvoort-Noord

- Verantwoordingsverslag WWB 2005 en verantwoor-
dingsverslag IOAW, IOAZ en Bbz 2005 gemeente
Zandvoort

- Baatbelasting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 13 juli vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Reiniging GFT rolemmers
Komende week worden de GFT-rolemmers weer
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.
Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn.

Burgerjaarverslag 2005
Het Burgerjaarverslag 2005 is uit. In dit jaarverslag
leest u op welke manier de gemeente in 2005 heeft
samengewerkt met de bewoners van Zandvoort. Van
participatie tot de diverse projecten en de klachten en
meldingen: over van alles wordt verslag gedaan.

Daarmee is het jaarverslag een belangrijk verantwoor-
dingsinstrument van de burgemeester over de kwali-
teit van de samenwerking en de gemeentelijke dienst-
verlening. Een van de onderdelen is het overzicht
aandachtspunten, waarmee het verslag start. In het
Burgerjaarverslag van 2004 waren verschillende aan-
dachts- en verbeterpunten geformuleerd. In het ver-
slag van 2005 kan gemeld worden dat de gemeente-
lijke organisatie velen punten heeft opgepikt en de
verbeteringen daadwerkelijk heeft doorgevoerd.
Nieuwsgierig? Een exemplaar van het Burger-
jaarverslag ligt voor u klaar bij de Centrale Balie van
het Raadhuis, in de Openbare Bibliotheek, bij woon-
en zorgcentrum Bodaan (Bentveld) en bij Pluspunt
(Zandvoort Noord, voorheen AKZA). U kunt ook op de
website terecht (Bestuur > Burgerjaarverslag).

Onherroepelijkheid bestemmingsplannen 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
- het bestemmingsplan “Nieuw Noord”, goedgekeurd

bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 21 maart 2006 (verzonden 23 maart
2006) onherroepelijk is geworden.

- het bestemmingsplan “Circuitgebied”, goedgekeurd
bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland  van 15 februari 2006  (verzonden 16 februa-
ri 2006) onherroepelijk is geworden.

De bestemmingsplannen liggen overeenkomstig 
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor
een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de
centrale balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat 2)
van Zandvoort. De bestemmingsplannen zijn 
tevens te raadplegen op de gemeentelijke website
www.zandvoort.nl (onderdeel Loket > Wonen en 
bouwen > Bestemmingsplannen).

Aanpassing leges reisdocumenten
In de vergadering van 27 juni 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de 2e Wijzigingsverordening van
de verordening leges 2006 vastgesteld. Deze verorde-
ning treedt in werking op 28 augustus 2006. Een ieder
kan tegen betaling van leges van het besluit een
afschrift ontvangen of het besluit kosteloos inzien bij
de Centrale Balie in het Raadhuis. Het besluit is tevens
te vinden op de website. De verordening betreft een
wijziging in de tarieven voor reisdocumenten als gevolg
van de invoering van een nieuw reisdocument met
ingang van 28 augustus 2006.

Werkzaamheden bij spoorwegovergang Sofiaweg
Vorige week lieten wij weten dat in de nacht van 15 op
16 juli werkzaamheden aan het spoor rond de
Vondellaan plaatsvinden. Naar nu blijkt zijn de werk-
zaamheden niet bij de Vondellaan, maar bij de
Sophiaweg. Door het college is ontheffing verleend
(verzonden 29 juni 2006) in verband met eventuele
geluidhinder welke de werkzaamheden met zich mee
kunnen brengen. Tijdens de werkzaamheden zal de
overweg aan de Sophiaweg afgesloten en het verkeer
omgeleid worden.

Verordening Wmo
Vanaf 6 juli 2006 ligt de concept Verordening Wet
maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) voor 4 weken
ter inzage in het raadhuis. Ook is de concept verorde-
ning in te zien op de website van de gemeente,
www.zandvoort.nl. Belanghebbenden kunnen schrif-
telijk op deze verordening reageren en hun reactie stu-
ren naar het college van burgemeester en wethouders.
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Reageren per e-mail

kan ook: gemeente@zandvoort.nl.
In de verordening zijn de gemeentelijke regels rond de
verstrekking van voorzieningen van de Wmo vastgelegd.
In de concept verordening Wmo is vastgelegd hoe
iemand in aanmerking komt voor huishoudelijke ver-
zorging, een woonvoorziening of vervoersvoorziening
en op welke wijze deze voorziening wordt geleverd of
vergoed. Ook beschrijft de conceptverordening hoe de
gemeente invulling geeft aan de compensatieplicht
en het persoonsgebonden budget, belangrijke nieu-
we aspecten van de Wmo.

Verordening Klachtenregeling
In de vergadering van 27 juni 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Verordening klachtenbehan-
deling 2005 ingetrokken en de Verordening klachten-
behandeling 2006 inclusief de toelichting vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op 7 juli 2006 en
ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis en
staat op de website. De verordening betreft de wijze
waarop burgers klachten kunnen indienen bij de
gemeente en de wijze waarop de gemeente klachten
afhandelt.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Fazantenstraat 9, maken aanbouw, ingekomen 23

juni 2006, 2006-115Lv.
- Kostverlorenstraat 110, vergroten van de woning, 27

juni 2006, 2006-116Lv.
- Duingebied het Kraansvlak, plaatsen afrastering tbv

uitzichtplek, ingekomen 27 juni 2006, 2006-117Lv.
- Leeuwerikenstraat 6, plaatsen dakkapel, ingekomen

29 juni 2006, 2006-118Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Zandvoortselaan 13, 1 conifeer, aanvraag ingekomen

20 juni 2006, boom is in slechte staat, wel herplant-
plicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-
nen binnen een termijn van zes weken na publicatie
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
- Kostverlorenstraat 125, 1 esdoorn, verleend 6 juli

2006.
- Treubstraat 16, 2 coniferen, verleend 6 juli 2006.
- Zuidlaan 37, 2 esdoorns, verleend 6 juli 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
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Zwart van buiten rood van binnen
Eerste Nationale BBQ week is in Nederland een feit

Haal de barbecues, roosters,
kooltjes en schorten maar
weer tevoorschijn. Deze hele
week staat Nederland in het
teken van de barbecue. De
Nationale BBQ Week maakt
deel uit van de Europese cam-
pagne National BBQ 2006. In
Engeland is de week al een
begrip en sinds vorig jaar
schoof Ierland aan. Dit jaar dus
ook Nederland.

Op de website www.national-
ebbq.nl kan je als leek volledig
aan je trekken komen. Al het
lekkers dat je op de BBQ kunt

maken, de beste technieken,
recepten, tips, benodigde
materialen en nog veel meer
komen aan bod. Ook worden
vragen behandeld als “Wanneer
zijn de kooltjes op de perfecte
temperatuur?”, “Hoe gril ik
vlees?” en “wanneer weet ik of
de vis gaar is?”Verder staan er
nog allerlei andere wetens-
waardigheden over het berei-
den van voedsel op open vuur.

En dan wordt er met recht
geschreven ‘het bereiden van
voedsel’, want wie zegt dat je
alleen vlees en vis kunt rooste-

Hoe weet je wanneer de vis gaar is? En wat te doen met de roos-
ters die nog aangekoekt zijn van het vorige barbecuefeestje?
Dit zijn enkele vragen waar je op de site van de Nationale BBQ-
week antwoord op krijgt. Deze week van 3 t/m 9 juli vindt in
ons land de eerste zogeheten Nationale BBQ-week plaats. Het
weer zit mee, dus wat houd je tegen?

ren? Ook de vegetariërs komen
gemakkelijk aan hun trekken.
Wat dacht je van gemarineer-
de groenten op een stokje of
gewoon verpakt in aluminium-
folie? Aardappels poffen tus-
sen de gloeiende kooltjes of
lekkere stukken stokbrood met
verschillende soorten kaas
even op de gril leggen.

Voor nog veel meer tips en
andere informatie kunt u
terecht bij 
www.nationalebbqweek.nl 
De Zandvoortse Courant
wenst u smakelijk eten!

Ingrediënten:
• 1 blikje ananas in stukjes (450 gr),
• 2 grof gehakte teentjes knoflook,
• 0,5 etl sojasaus,
• 2 eetlepels droge sherry,
• 1 rood pepertje, van zaad ontdaan 

en in stukjes gesneden,
• 0,5 thl witte peper,
• 2 etl fijngesnipperde 

bieslook.

Bereidingswijze:
Doe de stukjes ananas,
de knoflook, sojasaus,
sherry, het pepertje en 
de witte peper in een
blender en pureer alles 
30 seconden. Verwarm 
de saus vlak voor het
opdienen in een panne-
tje en voeg dan pas de
gesnipperde bieslook 
toe. Lekker bij geroosterd
varkensvlees, ham of 
kip.

Ingrediënten:
• 2,5 cm geraspte gemberwortel,
• 4 tenen knoflook,
• 4 etl ketjap manis,
• 3 etl vloeibare honing,
• 2 etl rijstazijn (toko),
• 1 etl droge sherry,
• 1 thl vijfkruidenpoeder, (toko)

Bereidingswijze:

Alles mengen en circa drie
minuten laten koken. De 
spareribs in de hete mari-
nade een half uur laten
marineren. Regelmatig
omscheppen.

Recept Recept

Benodigdheden:

• 200 gr. gedroogde 
tomaten op olie,

• 3 ansjovisfilets,
• 75 gr. groene olijven,
• 1 teentje knoflook,
• 100 gr. cashewnoten,
• 1 sjalotje,

Bereiding:
Week de ansjovisfilets circa
30 minuten in wat melk om
ze te ontzouten. Snijd het sja-
lotje in kleine stukjes. Laat de
groene olijven goed uitlekken.
Maal in de foodprocessor de
tomaten, de geweekte ansjo-
vis, gehalveerde knoflook-
teen, groene olijven, cas-
hewnoten, vermouth, cognac,
witte wijn, peper en olie tot
een vrij gladde massa. Voeg

Tomatentapenade 
voor 600 gr. tapenade

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Deze week in het teken 
van de BBQ week

12 23 24 9

10 12\15

24

9\10 11

14 9

7 11

12 23 16 15

16 7 9 4\8 2 6

27 5 6 3 4 9

13\12 5 1 6 13

5 4 1 8 1 7

11 9 2 9 3 6

Kakuro is een combinatie van sudoku, Zweedse
puzzel en de kruiswoordpuzzel. In deze puzzel-
variant werkt u met de cijfers 1 tot en met 9.
Deze dient u in de witte vlakjes in te vullen.
De optelsom van de vakjes (= kruiswoordpuz-
zel) staat in het donkere vlakje naast de rij 
(= Zweedse puzzel) of boven de kolom. Indien
u in een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet
staan, betekent dat u vertikaal op 4 moet uit-
komen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn vele wegen die naar Rome leiden,
zo ook bij de Kakuro’s, er zijn soms meerdere
oplossingen mogelijk.

KAKURO

• tijm,
• peper,
• 2 eetlepels ver

mouth extra dry,
• 1 eetlepel cognac,
• 0,5 dl. witte wijn,
• 0, 5 dl. arachide-olie

5 8 6 7 2 4 3 1 9
9 3 7 1 8 5 2 6 4
2 4 1 9 6 3 7 8 5
1 5 3 8 9 6 4 2 7
4 7 8 2 3 1 5 9 6
6 2 9 4 5 7 8 3 1
8 1 5 6 7 2 9 4 3
3 6 2 5 4 9 1 7 8
7 9 4 3 1 8 6 5 2

Oplossing Sudoku 
week 26

Oplossing Kakuro
week 26

Ananassaus

Chinese sparerib marinade

de gesnipperde sjalot toe 
en laat de machine nog 
5 seconden 
draaien.
Lekker bij 
de bbq!

BBQ feitjes
• De meeste mensen barbecueën op platte BBQ’s, maar ook BBQ’s met deksel worden steeds

populairder.
• Amerikanen en Australiërs zijn BBQ-liefhebbers bij uitstek, en claimen beiden de eerste te

zijn geweest. Drie van de vier Amerikaanse en Australische huishoudens hebben een bar-
becue en gebruiken hem in de zomer gemiddeld 8 keer per maand!

• 35% van alle mannen en 36% van alle vrouwen zijn 4 tot 6 keer per jaar bij een barbecue. 6%
van mannen en vrouwen tusen de 25 en 34 jaar hebben hun partner ontmoet bij een BBQ! 

• BBQ staat tegenwoordig op nummer 1 op de lijst van zomerse activiteiten voor thuis.
Eén op de drie huishoudens in Nederland heeft een barbecue.

• In 2005, mede door de warmste julimaand in 30 jaar, steeg het aantal keren dat gebarbe-
cued werd tot 5 keer per gezin. Meer dan 330.000 gezinnen hebben minstens één keer gebar-
becued. In totaal werd er ongeveer 1,5 miljoen keer gebarbecued. Dat is 700.000 keer meer
dan 3 jaar geleden.

Bron: National BBQ Association/Mintel
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Belcar equipe Goossens en 
Van Dongen opnieuw derde

Honkbal

De kaartverkoop voor de 23e
Haarlemse Honkbal Week,
welke van 21 - 30 juli wordt
gespeeld in het Haarlemse 
Pim Mulier Honkbalstation, is
gestart. Kaarten en passe-par-
touts voor het toernooi, waar-
aan wordt deelgenomen door

USA, Cuba, Japan, China,Taiwan
en Nederland, zijn te reserve-
ren via www.honkbalweek.nl.
Op deze site vindt u ook het
complete wedstrijdprogramma.

In Haarlem zijn de voorver-
koopadressen Sporthuis Nihek

Kaartverkoop 23e Honkbalweek

Autosport

Zandvoorter Danny van
Dongen ving de race, die 
op donderdag 29 juni werd
afgewerkt op het circuit van
Zolder (België), aan. Inhalen
was een groot probleem
omdat de temperatuur van de
Marcos LM600 daardoor te

Italia a Zandvoort

Unieke race pizzakoeriers

Tijdens Italia a Zandvoort werd
onder meer ‘The Domino’s
Pizza Delivery Challenge’ gere-
den op het Circuit. De 30 beste
koeriers van Domino, die waren
afgevaardigd vanuit de lande-
lijke winkels van Domino’s,

hoog werd. Goossens nam het
stuur over van Van Dongen
toen de Zandvoorter op een
derde plek lag. Deze derde plek
was het hoogst haalbare,
waarbij Goossens net als 
Van Dongen veel last had van 
oplopende temperaturen.

In de derde race van het Belcar kampioenschap is het Belgisch/
Nederlands duo Marc Goossens en Danny van Dongen opnieuw
op de derde plaats geëindigd. Goossens en Van Dongen lijken
hier onderhand een abonnement op te hebben.

(Rijksstraatweg 86-g) en Sport
‘N Styles Pim Jansen Sport
(Grote Houtstraat 139-141). Bij
deze voorverkoopadressen zijn
geen toegangsbewijzen met
gereserveerde plaats te verkrij-
gen, die kunnen uitsluitend via
de website worden besteld.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort
leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

De Heeren
Del Mar, Café Restaurant
Familie Restaurant, ‘t
Gemeente Zandvoort
Het Plein
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lokaal ‘t
Meijershof, Restaurant
Monuta
Nicolaasschool
Nova College

Oranjehof
Pluspunt Boomhut
Trade Ard
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina
-3 Ganpati
9 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Administratiekantoor K.Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

“Daardoor heb ik een deel van
mijn voeten verbrand”, aldus
Goossens.

Teameigenaar Wim Noorman
pleit daarom voor een regle-
mentswijziging.“Met een paar
aanpassingen zouden we het
daardoor de twee Corvette’s,
die dit kampioenschap domi-
neren, wat lastiger kunnen
maken”, aldus Noorman. In het
kampioenschap bezet het duo
Goossens / Van Dongen - hoe
kan het eigenlijk ook anders -
de derde plek.

gingen voluit in een spectacu-
laire pizzakoeriersrace.

De winnaar mag zich een jaar
lang de beste pizzakoerier
van Domino’s Pizza Nederland
noemen.

Het Italia a Zandvoort evene-
ment op Circuit Park Zandvoort
heeft ook last van de warmte
gehad. Normaal gesproken is
het één van de drukkere eve-

nementen op ons nationale
circuit, maar nu ontbraken er
toch een aantal deelnemers
die normaal gesproken zorgen
voor de krenten in de pap.

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Mediteren langs de waterlijn op het strand. Vanaf zondag 9 juli
kan dat onder professionele begeleiding van Richard Buijtenhek.
Op elke 2de en 4de zondag van de maand vanaf negen uur 
‘s ochtends bent u van harte welkom bij Beachclub Ganpati op
het naturelstrand.

De meditatie is gebaseerd op
de Vipassanã-methode. Een
methode die door Boeddha

Vipassanã-meditatie 
bij Ganpati

zelf, 2500 jaar geleden, is geïn-
troduceerd. Deze manier van
mediteren is heel zacht en

mild. Je hoeft niets en alles
mag. Kijk voor meer informa-
tie over deze meditatiesessies
op www.rbtc.nl
Wanneer: elke 2de en 4de zon-
dag van de maand. (9 juli, 23
juli, 13 en 27 augustus en 10
september. Locatie: langs de
waterlijn aan het strand bij
strandpaviljoen Ganpati (natu-
relstrand). Aanvang: 09.00 uur
‘s ochtends, kosten: €5,00 per
sessie per persoon.

Foto: Chris Schotanus
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 CELSIUSSTRAAT 204 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met 
royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,
4 slaapkamers en 2 badkamers 

•  In rustige woonwijk gelegen
•  Gehele woning gestuukt in lichte tinten
•  Volledig voorzien van dubbele beglazing 
•  Woonoppervlakte ca. 180 m2

Vraagprijs: € 398.500,-

 KONINGSTRAAT 19 ZANDVOORT

•  In centrum van Zandvoort gelegen vrijstaand woonhuis 
met voortuin en vrijstaand zomerhuis met eigen ingang

•  Woonkamer met eiken vloer, moderne keuken,
twee slaapkamers, balkon en luxe badkamer 

•  Hardhouten kozijnen met dubbel glas 
•  Strak stucwerk
•  Woonopp. ca. 130 m2

Vraagprijs: € 293.000,-

 VAN GALENSTRAAT 150 ZANDVOORT

•  3-kamerappartement (thans 2 kamers) op de 
1e verdieping (1 van de hoek zeezijde) 

•  Gelegen in gebouw Sonnevanck met fraai zeezicht 
•  Grotendeels voorzien van dubbele beglazing 
•  Per direct te aanvaarden 
•  Woonoppervlakte 85 m2 
•  Eventueel garage te koop € 25.000,-

Vraagprijs: € 199.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

•  Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand 
woonhuis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

•  3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer en 
woonkamer met openhaard.

•  Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken
•  Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer 
•  Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 278 m2 

Vraagprijs: € 498.000,-

 DA COSTASTRAAT 1 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden halfvrijst. 20-er jaren woonhuis 
•  Woonkamer-en-suite, moderne keuken, 3 slaapkamers, 

badkamer
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing 
•  Zonnige betegelde achtertuin zuidwest met achterom
•  Kindvriendelijke woonomgeving 
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2 

 NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning 
•  Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers en 

moderne badkamer
•  Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
•  Geheel in wittinten afgewerkt 
•  Vrijstaande woning; dus geen buren
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 199.000,-

 DR J.G. MEZGERSTRAAT 43 ZANDVOORT

•  Modern 4-kamer hoekappartement 
•  Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee
•  Moderne open keuken en luxe badkamer 
•  Gehele appartement betegeld met witte vloertegel
•  Witte gestuukte muren en plafonds 
•  Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-
•  Woonoppervlakte 85 m2 

Vraagprijs: € 249.000,- Vraagprijs: € 249.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen 4-kamer appartement 
(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

•  Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon
•  Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
•  Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,- appartement
€ 30.000,- garage

•  Modern, luxe afgewerkt 4-kamerappartement op 1e 
etage gelegen met zonnig balkon

•  Het appartement beschikt over een lift, berging en een 
garage die binnendoor bereikbaar is

•  Een appartement om zo te betrekken !
•  Kunststofkozijnen met dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 98 m2

Vraagprijs: € 245.000,- app. / € 27.500,- garage

 DR. J.G. MEZGERSTRAAT 101 ZANDVOORT
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De Mannetjes

‘Basso, Ullrich,
ze hebben allemaal 

tijd genoeg...’

Wielerronde in
Zandvoort

1

Zandvoort Optiek

In het Burgerjaarverslag 2005 legt de 
burgemeester verantwoording af over de 
kwaliteit van de samenwerking met de 
inwoners en de gemeentelijke dienstverlening.

Lees het stuk op de website 
of haal het op.

• Tijgerwit € 0,75

• Stokbrood wit of bruin € 1,-

• Harde wener appel € 1,50

Geldig t/m zondag 16 juli

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

2e jaargang • nummer 28 • 13 juli 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl

Actueel
P3 Commissievergadering

Zandvoortse 
Courant 

officieel dealer van :
Ray Ban - Prada - Gucci

Chanel - Dolce&Gabbana
Fendi - Oakley

Versace - Donna Karan
Serengeti - Marlies Dekkers

Bulgari - Dior

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

Groots onthaal voor de TukTuk

de kustgemeentes een aantal
maatregelen genomen die de
doorstroming van het strand-
verkeer op mooie dagen moet
bevorderen. Op zomerse dagen
treedt een Digitale Regie-
centrale in werking die midde-
len inzet om het verkeer te
coördineren zoals de inzet
van verkeersregelaars. Ook
start deze week de campagne
Reach the Beach, die bad-
gasten informeert hoe zij het
makkelijkst op het strand 
kunnen komen en hoe weer
thuis te komen.

Om de strandbus - die al een
aantal jaren in Zandvoort rijdt
- te continueren, heeft de pro-
vincie hiervoor de mogelijkhe-
den van minister Karla Peijs
van Verkeer en Waterstaat
gevraagd en gekregen. Dat
was nodig, omdat vorig jaar de
Strandbus door de Inspectie
van Verkeer en Waterstaat van
de weg was gehaald omdat
deze valse concurrentie zou
zijn voor Connexxion. In eerste
instantie lag de concessiehou-
der, Connexxion, dwars. Echter
nadat deze vervoersmaat-

schappij zijn Beachliner, lijn 84
die uitsluitend vervoert tussen
NS station Zandvoort en het
Bloemendaalse strand, heeft
mogen inzetten, was de toe-
stemming snel geregeld. De
Stichting Strandbus, die alleen
nog maar tussen het zuider-
strand en het station rijdt,
krijgt €154.739 subsidie van de
provincie voor het laten rijden
van de Standbus en TukTuk in
Zandvoort.

Cornelis Mooij, gedeputeerde
Noord Holland voor onder
andere Vervoer: “De provincie
wil de bereikbaarheid van de
kust verbeteren. Daarin passen
de al weer twee jaar rijdende
strandbussen. Omdat we pas
onlangs het groene licht van
minister Peijs hebben gekre-
gen, moesten we snel hande-
len om de strandbussen nog
te kunnen laten rijden. Het
strandseizoen begint nu. We
hebben er niets aan om nog
langer te wachten.”

In het artikel over de TukTuk in
de vorige editie van deze krant
was enige onduidelijkheid over

De TukTuk verovert Zand-
voort. Bij de officiële presen-
tatie van afgelopen vrijdag
waren vele honderden
belangstellenden op het
Raadhuisplein aanwezig. De
burgemeester gaf samen
met de Counselor van de
Thaise ambassade, de heer
Krairawee Sirikul, het start-
sein voor deze alternatieve
manier van vervoer in
Zandvoort. De stichting
Standbus heeft het initiatief
van de TukTuk Company
omarmd en van een subsidie
voorzien.

Volvo 940 SE 2.0 Turbo sedan
b.j. 1992, 289300km, €2500 

nu €1950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

de ritprijzen. De ritprijs is €3,50
indien er slechts één persoon
in de TukTuk plaats neemt, kin-
deren tot 6 jaar rijden gratis .
De prijs gaat naar €2,50 per
persoon indien er twee of drie
personen in de TukTuk plaats
nemen. Iedere persoon die een
ZandvoortPas kan tonen, krijgt
€0,50 reductie op de ritprijs.
Dus indien één persoon een
ZandvoortPas heeft en men 
is met twee personen zal 
de ritprijs €4,50 zijn in plaats
van €5,00. De andere onduide-
lijkheid die is ontstaan is 
het zogenaamde voorrijtarief.
Omdat dit zeer omstreden is,
is dit per direct komen te ver-
vallen. De TukTuk is via een
telefoonnummer overal bin-
nen de gemeentegrenzen te
bestellen: 06-48111666.

Burgemeester Rob van der
Heijden mocht met zijn echt-
genote als eerste een ritje met
de grappige wagentjes maken.
Samen met de andere eregas-
ten werden zij via TukTuk ver-
voer naar strandpaviljoen Tyn
Akersloot gebracht voor een
groot openingsfeest.

De Strandbus en de TukTuk
worden ingezet om de bereik-
baarheid van de kust te verbe-
teren. De provincie heeft met

Actueel
P4 Wielerronde

Burgemeester en zijn vrouw in de eerste TukTuk rit

Algemeen
P15 Ben Abeelen: IJzeren hobby

Sport
P21 Zwem 4 daagse
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Familieberichten

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Juli Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
18.19
19.09
19.53
20.43
21.39
22.40
23.40

-

-
-
-
-
-
-
-
-

15.45
16.40
17.23
16.10
16.59
18.04
19.14
20.09

05.49
06.33
07.19
08.12
09.10
10.09
11 .08
12.29

01.27
02.09
02.49
03.44
04.40
05.23
06.39
07.49

13
14
15
16
17
18
19
20

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

You will always be remembered
Deep in our hart
We won’t forget you
We won’t fall apart

Rust maar lieve papa
Wij zullen je nooit vergeten
Rust maar lieve papa
Je zit diep in ons hart
Rust maar lieve papa
Je bent nu in de hemel
En in ons hart waar je altijd was
Rust maar lieve papa

Anne en Lisa

Mee met de wind
een verloren mensenkind

Tot ons grote verdriet is, 
na verval van krachten, 

plotseling overleden onze dierbare zoon, 
vader, broer, zwager en oom

Hans Peter Faber

*1 december 1961 †7 juli 2006

Leny Faber - van der Eijk
Martin Faber †

Anne en Lisa

Joke en Mart
Helen en Marcel
Tjeerd
Martin en Patricia

neven en nichten

Correspondentieadres:
H. Faber - van der Eijk
Kostverlorenstraat 13
2042 PA Zandvoort

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Toerisme in Zandvoort

Altijd mooi weer. Het lijkt een
sprookje. Toch is het (vaak) 
zo aan de Spaanse oostkust.
Neem Benidorm: zon overgo-
ten stranden, helder water
maar ook toeristen. Heel veel.
Eens was ik daar op uitnodi-
ging om Koninginnedag te
gaan vieren. Leuk, als je heel
lang niet in Nederland bent
geweest maar heel erg om als
nuchtere toerist rond te lopen.
Overal oranje vlaggetjes, op de 
revers rood-wit-blauwe lint-
jes. Spelletjes op het terrein
van een hotel zoals sjoelen en
blikjes gooien maar ook rom-
melmarkten en haring.Vooral
haring met veel uitjes.

Benidorm met zijn Neder-
landse friet van Piet,Worst van
Koos en het café van Gré.
Nederlandse gehaktballen bij
Henkie. Benidorm! Ik was er
wéér op visite. Dit keer met
gemengde gevoelens. Prachtig
weer daar aan de kust. Veel
ouderen en invaliden, zich
koesterend in de warme zon
en keuvelend op bankjes. Op
de maat dansend in het café,
wang aan wang. Zestig en
zelfs zeventig plus. Benidorm.
Je hoeft maar enkele woorden
Spaans te kennen. Uno, dos of
tres. Vino en cerveza. Cortado
of café solo. De rest zeg je
gewoon in het Nederlands,
dat verstaan ze daar ook. Ik
zag een invalidenbus. Een
Nederlandse vrouw met gees-
telijke en lichamelijk gehandi-
capte kinderen. Ook op vakan-
tie. Ze werden in een rolstoel
geholpen. Zo blij, zo ín tevre-
den en uitgelaten heb ik kin-
deren zelden gezien. Met zijn
allen wandelden ze in colon-
ne over de boulevard. “Dat is
óók Benidorm”, bedacht ik me.
Een plek waar mensen het
naar hun zin hebben. Op hun
manier genieten. Dan kan
Zandvoort wel een mooie
boulevard situeren, maar de
zon missen ze de meeste tijd.
Daar helpt geen moedertje
lief aan. Ons klimaat is anders.
Guur, nat, koud en winderig.
Ook leuk als je daar van houdt
maar als je de zon wilt hebben
en de mogelijkheden hebt, ga
dan. Geniet van de zon, des-
noods in Benidorm!

Lienke Brugman

Omdat de dag voor en door de
inwoners is, wordt een oproep
gedaan om in de organisatie
zitting te nemen. De eerste bij-
eenkomst is op dinsdag 18 juli.
De dag zelf is op zaterdag 
18 november.

Alle inwoners van Nieuw
Noord hebben een brief gekre-
gen waarin zij op de hoogte
zijn gebracht van deze ‘info-
tainment’ dag. Op 18 novem-
ber laten Pluspunt en de
gemeente Zandvoort zien
welke plannen, ontwikkelingen
en projecten er worden uitge-
voerd. Omdat het geen een-
richtingsverkeer is kunnen ook
bewoners hun zegje doen.
Volgens directeur van Pluspunt
Anja Vink is het de bedoeling

dat er communicatie over en
weer plaatsvindt.“We moeten
niet tegenover elkaar gaan zit-
ten, dus de gemeente en
Pluspunt die tegen de bewo-
ners even gaan vertellen wat
er moet gebeuren.We moeten
samenwerken en daarom wil-
len we dat er juist bewoners in
de organisatie komen zitten.
We verzoeken dan ook ieder-
een die zich geroepen voelt,
om te reageren en op dinsdag
18 juli te komen”, aldus Vink.
Hoe de dag er precies uit gaat
zien is nog niet duidelijk. “De
voorbereidingen zullen door de
organisatie worden getroffen
en uiteindelijk zal het een
leuke en informatieve dag wor-
den”, aldus de directeur van
Pluspunt.

Er staan grote ontwikkelingen en projecten aan te komen in
Nieuw Noord. Speciaal daarvoor wordt door Pluspunt en de
gemeente een dag georganiseerd om iedereen uit Nieuw Noord
op de hoogte te stellen van de nieuwe ontwikkelingen.

Nieuw Noord krijgt
‘infotainment’ dag

Hoofdzaak was de legalisering
van Take Five aan Zee als jaar-
rond paviljoen, dat nu via een
artikel 19 procedure (was arti-
kel 17 procedure en afgewezen
door de Raad van State) zijn
beslag moet krijgen. Het zoge-
naamde postzegel bestem-
mingsplan (i.v.m. de kleinscha-
ligheid) moet per 1 februari
komend jaar opgaan in een
bestemmingsplan dat er nog
niet is, maar waaraan hard
wordt gewerkt.

Het werk van de Hoorcom-
missie was in een Adviesnota
aan het college gestuurd en
was onderdeel van de beraad-
slagingen. De gewoonlijke
tegenstanders van de vooruit-
gang van Zandvoort hadden
bijna dertig bezwaren aange-
voerd tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan. Woordvoer-
der Bruno Bouberg Wilson
(OPZ): “Als je ziet dat van de
selectie die de Hoorcommissie
heeft gemaakt, dat zijn er 
28, er geen enkel maar dan
ook geen enkel bezwaar aan-
leiding heeft gegeven tot een
oplossing, dan betreurt OPZ
dat.” Hij doelde voornamelijk
op bezwaren van geluids- en
stankoverlast die als een her-
haling van zetten door de
tegenstanders worden gehan-
teerd.

Daarvoor hadden alle andere
fractiewoordvoerders zich
lovend uitgelaten over het
werk van de Hoorcommissie en
distantieerden zich van het
schrijven van OPZ. Gert-Jan
Bluijs ging zelfs zover dat hij de
opstelling van OPZ “op termijn
frustrerend voor het besturen
van Zandvoort”had genoemd.
Bluijs:“Te pas en te onpas roe-
pen zij (OPZ, red.) dingen op en
vervolgens doen ze niets. Ze
roepen zelfs “het is in strijd met
de raadsopdracht”.Welnu, stop
er dan mee. Stap er dan uit als
je elke keer vindt dat zaken
daartegen zijn.”

Coalitiegenoot PvdA vroeg
zich af of de bezwaren van
geluids- en stankoverlast niet
veroorzaakt worden door de
slechte staat van de wonin-
gen. “Ik wil nog wel eens zien
of de behuizingen aan de 
boulevard bouw- en geluids-
technisch nog wel van 
deze tijd zijn”, aldus Fred
Kroonsberg.

Ook de andere coalitiepartner
van de ouderen, VVD, was 
bij monde van Michael van
Praag verbaasd over het schrij-
ven. De liberaal kon niet be-
grijpen dat Bouberg Wilson
allerlei zaken in dit 'postzegel
bestemmingsplan' wilde laten
opnemen die daar absoluut
niet in thuis horen. Van Praag
richting Bouberg Wilson:“Die
Hoorcommissie heeft zijn
werk goed gedaan. Het wil
niet zeggen dat men altijd
gelijk moet hebben.Want wat
u zegt van die 28 bezwaren 
die de commissie heeft be-
handeld, wil nog niet zeggen
dat ze allemaal gegrond
waren. Maatregelen om over-
last te voorkomen horen niet
in een bestemmingsplan
thuis.” Het betoog van Van
Praag was echter tegen dove-
mansoren gesteld, want
Bouberg Wilson was niet van
plan de liberaal gelijk te 
geven hoewel hij dat wel had.

Uiteindelijk wilde alleen OPZ
niet zover gaan om het colle-
gevoorstel als een hamerstuk
te aanvaarden en zal dit
onderwerp de komende raads-
vergadering weer een her-
haling van zetten worden.
Als de andere fracties dan 
voet bij stuk houden, zal het
enige jaarrondpaviljoen van
Zandvoort eindelijk een lega-
le basis kunnen krijgen.
Een basis die gebruikt kan
worden voor nog drie extra
jaarrondpaviljoens. Dat zou
een goede zaak voor onze 
badplaats zijn!

De commissie Raadszaken van afgelopen dinsdag heeft
voor verbaal vuurwerk gezorgd. Oorzaak was een schrijven van
OPZ van dezelfde dag waarin het werk van de Hoorcommissie
min of meer als ongeloofwaardig werd bestempeld. Dit werk
bevat de bezwaren van bewoners naar aanleiding van het
collegevoorstel voor het ontwerpbestemmingsplan Jaarrond
paviljoens, die ongegrond of niet ontvankelijk bleken te zijn.
Het bestemmingsplan moet later opgaan in het bestemmings-
plan “Strand en Duin”.

Verbaal vuurwerk
in commissie Raadszaken

ZONDAG 16 juli
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
Oecumenische dienst in St. Agatha kerk
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
Oecumenische dienst in St. Agatha kerk
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. J.J.F. van Melle uit Oudorp NH
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Oecuemenische dienst
Voorgangers ds. mr. J.W. Verwijs, pastor D. Duijves en 
dhr. P. van der Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor E. Peijnenburg
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Wielerronde Zandvoort.
Tussen 10.30 uur en 20.00 uur o.a.
jeugdkoers/damescours en
vanaf 15.30 uur een prof cours.
Na 18.30 uur een solexrace.

Paardenrennen,
Diverse races in de Zeestraat

Kermis. Binnenterrein Circuit Park
Zandvoort

Zandvoort (A)live, derde editie 

DoDare Festival of Speed, Circuit Park
Zandvoort

Augustus
Masters of Formula 3, Circuit Park
Zandvoort.
De Masters is inmiddels een instituut
geworden: de hoge school voor jonge 
mensen, de meest competitieve
Formule 3 race ter wereld.

Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-
festival. Dit jaar vier dagen lang in en 
rond het centrum.

KLM Open. Internationaal Heren Golf
toernooi, Kennemer Golf Club

Zomermarkt
Grote markt met honderden kramen,
verspreid door het hele centrum

Colofon

4

Spetterende Expositie

21 juli zal de expositie een
spetterende opening
beleven, met zeemeer-
minnen en live muziek.
Tussen 16.00 en 18.30 uur
kan men oog in oog
komen te staan met
kleurrijke, gracieuze zee-

Het Zandvoorts Museum presenteert van 21 juli tot
en met 22 oktober de expositie ‘Splash!’ van Donna
Corbani.

meerminnen. Niet alleen
als schilderij of brons
maar ook in levende lijve! 
Deze performance wordt
gedaan door muzen 
van de Californische /
Zandvoortse kunstena-
res Donna Corbani.

Zandvoort is klaar voor de wielerronde
Rintje Ritsma geeft startschot voor profronde

Parijs-Brussel in 2000 en
de Nokere Koerse in 2004
op zijn naam staan.
Ook zullen mannen als
Maarten den Bakker van
Team Milram en Roy
Sentjes van de partij zijn
bij de Zandvoortse wieler-
ronde.

Solexrace
Een unieke race die voor-
al voor het ludieke gere-
den wordt, is de Solexrace.
Waar vroeger iedereen
nog op reed, is nu geen
plaats meer voor op de
overvolle Nederlandse
wegen.Toch heeft één van
de organisatoren, Arlan
Berg, de Solex weten
terug te brengen op de
Zandvoortse wegen.“Het
gaat niet om de snelheid
maar om de leukigheid”,
zegt Berg tegen de
Zandvoortse Courant.“We
zetten een kookwekker en
de eerste die de finish
bereikt nadat de wekker is
afgegaan heeft die ronde
gewonnen”, legt hij uit.
Ook degene die zijn of
haar Solex het leukste
heeft versiert krijgt de
originaliteitprijs. Wat de
race nog een extra
cachet geeft, zijn de toe-
zeggingen van twee wet-
houders Wilfred Tates
(VVD) en Gert Toonen
(PvdA) en ex-wethouder
Hans Hogendoorn. Zij
zullen met een Solex
door de het Zandvoortse
centrum rondsnorren.

Schema:
zondag 16 juli 2006
• 10:00 t/m 13:00 Jeugd 

in diverse categorieën
• 13:30 t/m 14:30

Landelijke dames
• 15:00 t/m 17:30 Profs
• 18:00 t/m 19:30 

Solex race

Het parcours bestaat uit
een deel van de halte-
straat, de Zeestraat,
Kleine Krocht, Swaluë-
straat, Prinsenhofstraat
en de Brugstraat. De 
renners zullen,in ander-
half uur tijd, een flink
aantal rondes afleggen.
Deze straten worden
tevens door de gemeen-
te fysiek afgesloten voor
al het andere verkeer.
Er worden dranghekken
en borden geplaatst.
Vergunninghouders 

Nog een paar dagen te gaan en dan is het zover.
De grote Wielerronde van Zandvoort zal komende
zondag gereden worden. Met namen als Servais
Knaven en Max van Heeswijk zorgt de organisatie
voor grote namen in het deelnemersveld. Behalve
de heren komen ook de jeugd en de dames uitge-
breid aan de beurt. Een kijkje alvast in de keuken van
het deelnemersveld.

kunnen vanaf zaterdag
14 juli vanaf 20.00 uur 
‘s avonds tot maandag
17 juli tot 12.00 uur 
gratis parkeren op het
De Favaugeplein.

Aanstormend talent
Behalve de professional
die in de middag aan de
beurt komen is het eerst
tijd voor het aanstormen-
de talent dat Nederland
heeft op wielergebied.
Maar liefst 180 jongens
en meiden uit heel

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort
iris@irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

Burgerlijke stand
1 juli  2006 - 7 juli 2006
Geboren:
Savannah Elisabeth Jeliza, dochter van:
van de Meene, Hendrik Pieter Cornelis Marie en:
de Groot, Ilja.
Ondertrouwd:
Vellinga, Thomas en: Gritter, Masha.
Nieuwenburg, Frits en: Deinum, Clerinda Helene.
Gehuwd:
Siemer, Hendrik en: Platel, Sylvia Hendrika Maria.
Overleden:
de Roode, Peter Jan , oud 79 jaar.

Nederland komen naar
Zandvoort toe om het
parcours af te leggen.
Jongste deelnemer is
Rens van Berkesteijn. Hij
wordt in augustus 
8 lengtes oud en rijdt
voor RWV de Spartaan.
Samen met andere leef-
tijdsgenootjes zal hij de
dag beginnen. Na de
jeugd komen de dames in
actie.
Zevenendertig vrouwen
zullen alle toeschouwers
laten zien dat wielrennen
niet alleen voor mannen
is. Ruim anderhalf uur
lang zullen zij met een
bloedgang voorbij sjezen
in een tempo dat voor
normale mensen niet
langer dan tien minuten
vol te houden is.

Profs
Rond de klok van drie uur
begint de echte profrace.
Zevenendertig renners
strijden om de wielerron-
de van Zandvoort.Grootste
publiekstrekker is toch wel
Servais Knaven. Deze rij-
der van Quick Step heeft
al een aantal grote etap-
pes in grote ronden op zijn
naam geschreven.Zo is de
in 1971 geboren Knaven
winnaar van ondermeer
de Grote Scheldeprijs in
1998 en Parijs-Roubaix in
2001.Sinds 1994 is hij prof
en stond hij in dienst van
TVM. Tegenwoordig rijdt
hij in het shirt van Quik
Step. Ook zal Max van
Heeswijk met grote vaart
voorbij komt fietsen. De
teamgenoot van Lance
Armstrong rijdt bij de
ploeg van Discovery
Channel en heeft als
belangrijkste overwinning

solexrace 1987 foto: A. Koper, archief GOZ 
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Start klaar
De rijdraden van de bovenlei-
ding aan het spoor bij de
overweg bij de Sophiaweg
worden in de nacht van
zaterdag 15 op zondag 16 juli
vervangen. Het betekent dat
de overweg van 0.00 tot
uiterlijk 06.00 op die datum
wordt afgesloten door hek-
ken. De hekken staan al vanaf
6 juli rondom de overweg
start klaar om geplaatst te
worden. Je kunt er maar
vroeg bij zijn, niet waar? Of…
had men zich in de datum
vergist.

Gehakketak om hekken
Al heel lang zijn de 16 
parkeervakken van de
Eltzbacherstraat (voorheen
Stationsplein) omheind door
hekken. Zonde, omdat nu
eenmaal parkeerplekken in
Zandvoort schaars zijn en
er zo minder parkeergeld
in het laatje van de
Gemeente komt. Het
bestemmingsplan van de
Stationsomgeving, zoals
vastgesteld in september
1998, geeft veel ergernis
bij de omwonenden en
belanghebbenden van de
Zeestraat. Die vechten al
jarenlang het bestem-
mingsplan aan. Zelfs de
bouwer, J.M. Stede onroe-
rend Goed B.V., is het zat
en heeft op 6 juli de hek-
ken ‘s avonds weggehaald.
Door het weghalen van
het hekwerk waren de ach-
tertuinen van de huizen aan
de Zeestraat onbeschermd
en de kans dat geparkeerde
auto’s het talud af zouden rij-
den was groot. Bij navraag
onder de omwonenden,
bleek de Gemeente nog niet
op de hoogte van de huidige
situatie. Ondertussen zijn er
door de Gemeente nieuwe
hekken geplaatst. Hoelang
deze blijven staan is onbe-
kend, net zoals de vraag wan-
neer het Stationsplein opge-
knapt wordt. De
Stationsomgeving verdient
niet de schoonheidsprijs en

is zeker geen visitekaartje
voor de toerist die met het
openbaar vervoer Zandvoort
bezoekt. Er is een schone taak
weggelegd voor het nieuwe
college.

Draaihek
Het toegangshek bij de
spooroverweg van de
Verlengde Haltestraat naar
het perron is veranderd. Dit
is gedaan om de overlast van
fietsen op het perron te voor-
komen. Alleen is er geen reke-
ning gehouden met kinder-
wagens, rollators en
eventuele rolstoelen die,
komende vanaf Nieuw
Noord, het perron op willen.
Zij kunnen niet meer door
het hekje en moeten nu een
grote omweg maken om het
perron te bereiken. Daar is
niet echt over nagedacht.

Een afzakkertje
Om de strandpaviljoens te
bevoorraden, moeten de
vrachtwagens vaak moeilijke
toeren uithalen. Zo ook afge-
lopen zaterdag. Toen zakte
een vrachtwagen weg en
deze kon niet meer op eigen
krachten naar boven komen.
Goede raad is duur, want er
was geen vervoermiddel of
bedrijf in Zandvoort aanwe-
zig die de pechvogel kon hel-
pen. Het heeft anderhalf uur
geduurd voordat er hulp uit
Amsterdam kwam om de
vrachtwagen omhoog te
trekken.

Controle
Regelmatig komt het voor dat
overdag honden op het
strand worden gesignaleerd.
Zoals bekend mogen alleen in
de wintermaanden honden
vrij op het Zandvoortse strand
rondlopen en vanaf 15 april
zijn hondenbezitters alleen
na 19.00 uur of voor 09.00
uur met hun trouwe viervoe-
ter er welkom. De honden
moeten dan wel zijn aange-
lijnd en de hondeneigenaar is
altijd verplicht ervoor te zor-
gen dat de uitwerpselen van
de hond onmiddellijk worden
verwijderd. De politie en de
handhavers van de Gemeente
Zandvoort hebben besloten
in de komende periode de
controle aan te scherpen.
Mensen die buiten de toege-
stane tijden met hun hond op

het strand komen
en deze niet aange-
lijnd hebben of de
hondenpoep niet
opruimen krijgen
onverbiddelijk een
boete van €75.
U bent gewaar-
schuwd!

Gedogen
De controle voor de
poepoverlast zou
eigenlijk uitgebreid
moeten worden in
het centrum en
omgeving. Want
niets is zo smerig

dan om overal uitwerpselen
te zien liggen en nog erger,
om met je  geribbelde schoen-
zool er in te staan. Misschien
kan de machine, die ooit is
aangekocht om de uitwerp-
selen op te ruimen, uit de
Gemeentekast gehaald wor-
den. Of is deze verdwenen?
Net als de ludieke bordjes
met ‘honden vrijgebied’, die
rondom het Badhuisplein ston-
den. Nu wordt het gecreëerde
duin naast het Casino gebruikt
als honden uitlaat plaats. Ook
het schoonspuiten van stra-
ten zou een optie kunnen zijn
bij aanhoudende droogte.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Met oog en oor
de badplaats doorDe toeristische slogan ‘Spannend Zandvoort’ is zeker van toe-

passing op de 32e kortebaandraverij, die volgende week don-
derdag 20 juli op het vertrouwoude 300 meter lange parcours
in de Zeestraat en Kostverlorenstraat verreden zal worden. Vanaf
13.30 uur strijden 24 paarden, gezamenlijk vormend de top van
de Nederlandse kortebaandraverij, om de ereprijzen.

De organiserende Stichting
Amsterdam Beach Zandvoort
weet zich ook dit jaar weer
gesteund door een groot aantal
sponsoren, waaronder zowel
Holland Casino Zandvoort als
Casino Royal uit de Haltestraat.

De 24 deelnemende paarden
zullen met elkaar in koppels,
waarvan degene die twee rit-
ten wint overgaat naar de vol-
gende ronde, uitmaken wie na
afloop in Grand Café Danzee
aan het Kerkplein de prijzen in
ontvangst mag nemen.

Het deelnemersveld is nog
niet bekend, maar zonder twij-

32e kortebaandraverij belooft
weer veel spanning!

fel zullen Ruud Pools, de win-
naar van vorig jaar met het
paard Hot Water en John de
Leeuw, die tweede werd met
Whiz Kid, opnieuw proberen
om ereprijzen in de wacht te
slepen. Dat geldt ook voor
Jolanda van Strien, Aad Pools
en Linsey Pegram, die in 2005
respectievelijk de tweede en
gedeelde derde plaatsen voor
zich opeisten.

Net als andere jaren belooft
de Zandvoortse kortebaandra-
verij weer een fantastisch
spannend evenement te wor-
den, dat voor het publiek
geheel gratis toegankelijk is.

Het vertrouwde adres voor video, audio- en witgoedapparatuur,
Radio stiphout op de Thorbeckestraat gaat verhuizen. Vanaf 
1 oktober kunt u op de Grote Krocht terecht.

Het was Jürgen Stiphout al een
tijd een doorn in het oog. Hij
kan en wil van alles verkopen
maar het ontbreekt hem aan
ruimte om alles op voorraad te
hebben.“Vooral het grote wit-
goedgebeuren zoals grote
koelkasten, vaatwassers en
wasmachines kunnen we niet
kwijt. Dat komt ook omdat er
tegenwoordig veel grote tv-
schermen in de zaak staan, dat
neemt veel ruimte in beslag.
We gaan nu naar een pand
met veel meer m2 dan hier,
straks kunnen we alles dat we
willen verkopen ook in de zaak
hebben.”

Stiphout zit al 19 jaar op de

Radio Stiphout gaat verhuizen

Thorbeckestraat maar gaat de
twintig niet vol maken. Een
ander aspect dat ook mee-
speelt is het winkelend
publiek. Stiphout:“Er lopen hier
weliswaar veel mensen langs
maar het merendeel is toerist.
Niets ten nadele daarvan,
maar ze zijn niet bepaald uit
op het kopen van een TV of
koelkast. Als we op de Grote
Krocht zitten, komen er veel
meer Zandvoorters langs en
daar moeten we het toch van
hebben. Mede daardoor gaan
we per 1 oktober aanstaande
verhuizen naar het pand dat
vroeger onderdeel was van de
Rabo bank en nu een eigen
karakter zal krijgen.”

Fot0:OvM FotografieRuud Pools, de winnaar van vorig jaar
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Van jongs af aan had Jerry Kramer overal een mening over.
Maar vooral over de plek waar hij woont en is opgegroeid, de
gemeente Zandvoort. De 22-jarige Kramer zit sinds de 
afgelopen verkiezingen in de Zandvoortse gemeenteraad.
“Het is prettig om een podium te hebben waar je lekker op kan
spuien”, aldus Kramer.

Politiek Interview met raadslid VVD:

ker eigenwijs”, lacht Kramer.

Met een eigen weblog is
Kramer erg actief met internet.
“Met de verkiezingen had ik
een eigen site gemaakt,
www.stemopmij.nl. Zo kon
iedereen zien wie ik ben en
iedereen kon me daar gewoon
op aanspreken. Internet is
gewoon het medium.”
Kramer heeft ook op andere
manieren al van zich laten
horen.“Ik zit nu in de raad, dus
nu moet het juist. Ik ga niet
alleen maar een beetje ja en
nee knikken”, aldus een nuch-
tere Kramer. “Ik zet me voor
alles in, maar stel natuurlijk wel
prioriteiten. Je moet heel breed
zijn. Soms moet je je bijten in
dingen waar je eigenlijk niet in
geïnteresseerd bent en dat is
soms heel lastig.”

Op de vraag of hij nog wat
kwijt wilt, begint hij resoluut
over het burgemeesterschap.
“Ik vind het heel belangrijk dat
de burgemeester de man van
het volk is en dat mis ik nu. Ik
zou het anders willen zien. Het
zou een leuk beroep moeten
zijn, iets wat iedereen zou wil-
len worden. Maar dat mis ik nu
wel, echt zonde hoor!”

Jerry Kramer
“Ik ken niemand meer die vertrouwen

heeft in de Zandvoortse politiek”

Met dit mooie weer moet je
niet binnen gaan zitten dus
spreken we af bij strandpa-
viljoen Skyline. Genietend van
een lekker koel drankje vertelt
Kramer rustig over hoe hij
denkt over de Zandvoortse 
politiek.
“Niemand in Zandvoort heeft
meer vertrouwen in de politiek,
zelfs ik niet. Nou, dat is toch
erg? Daar moeten we nu als
nieuwe raad echt wat aan
doen!” vertelt Kramer. “Het zit
hem niet in die grote projecten,
maar ook in kleine dingen.
Als we die ook serieus nemen
en goed luisteren, dan hoop 
ik echt dat elke inwoner van
Zandvoort weer vertrouwen
krijgt in de politiek en zich 
er ook weer voor gaat interes-
seren.”

Kramer, die studeert voor archi-
tect en stedenbouwkundige
aan de Technische Universiteit
in Delft is twee jaar geleden bij
de VVD gekomen en sinds de
verkiezingen raadslid namens
die partij. “Ik denk dat je pas
echt wat kunt bereiken als je bij
een grote partij zit. Tevens
spreekt het gedachtegoed van
de VVD me erg aan en ben ik
net als de rest van de partij lek-
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Het leek wel een reünie! Velen
hadden de moeite genomen
om de aimabele Bothe voor de
laatste keer de hand te schud-
den. Collega’s en oud-collega’s,
oud-leerlingen die zelf alweer
kinderen op de Nicolaasschool
hebben zitten, bestuurders en
oud-bestuurders van de diver-
se instanties en nog veel meer
mensen in andere functies
bedankten de scheidende
directeur.Veel emotionele tafe-
relen leverde dit op. Het was
dermate druk dat hij om 18.45
uur nog handen stond te
schudden. Bothe kreeg als klap

op de vuurpijl van zijn collega-
directeuren een bedrag dat hij
mag gebruiken om zijn motor-
rijbewijs te gaan halen, een
lang gekoesterde wens van de
Hillegommer. In zijn dank-
woord haalde Bothe diverse
momenten terug in zijn herin-
nering en sprak hij van zijn

levensfilm die in zijn gedach-
ten voorbij gaat. Hij sprak ook
het volste vertrouwen uit in
zijn opvolger Thea van der
Woerd, zijn stand-in van de
laatste maanden toen het niet
zo goed met hem ging. Het
was laat toen hij en zijn gezin
weer naar huis terugkeerden.

Afgelopen donderdag heeft
Maarten Bothe, tot dat mo-
ment directeur van de Nico-
laasschool, een afscheidsre-
ceptie aangeboden gekregen.
Hij verlaat de Zandvoortse
basisschool om als leerkracht
in Heemstede weer aan het
werk te gaan.

Drukbezochte afscheidsreceptie 
Maarten Bothe

Piramidecertificering voor 4 Zandvoortse
peuterspeelzalen en basisscholen

Om te kunnen werken met
deze methode hebben de peu-
terspeelzaalleidsters en de
leerkrachten gedurende 4 jaar
een intensieve training
gevolgd, verzorgd door Anita
Guth en Marijke Vermeer van
Drielanden en Linda Neerincx.
De Zandvoortse peuterspeel-
zaalleidsters en leerkrachten

hebben met plezier met deze
methode gewerkt en zijn
ervan overtuigd geraakt dat
deze vruchten afwerpt. Er
wordt gewerkt met een jaar-
programma dat bestaat uit
een programma “welkom” en
12 projecten. De samenwer-
king met de ouders is hierbij
erg belangrijk. Door het suc-

ces wordt er nu ook bij een
aantal scholen in groep 3 met
de Piramidemethode gewerkt.

Op 6 juli vond een feestelijke
bijeenkomst plaats, waarbij
onder andere de certificaten
werden uitgereikt aan de peu-
terspeelzaalleidsters en leer-
krachten van groep 1 en 2 van
de Hannie Schaftschool, De
Duinroos, de Beatrixschool en
de Nicolaasschool. Daarnaast
werd tijdens deze bijeenkomst
door de leidsters en leerkrach-
ten van de peuterspeelzalen
en de basisscholen een pre-
sentatie gegeven over de ver-
anderingen die het werken
met de Piramidemethode in
de praktijk met zich heeft
meegebracht. Ook hun erva-
ringen met de intensieve
Piramidetraining kwamen
voor het voetlicht. De Hannie
Schaftschool liet zien hoe
Informatie en Communicatie
Techniek (ICT) ingezet kan
worden ter bevordering van de
taalontwikkeling bij jonge kin-
deren.

Vier jaar geleden is door de gemeente Zandvoort geld beschik-
baar gesteld voor de voor- en vroegschoolse educatie. De
Zandvoortse scholen hebben toen gekozen voor de methode
Piramide. Piramide is een educatieve methode voor drie tot zes-
jarigen, die inmiddels ook internationaal wordt ingezet, om kin-
deren in een veilige omgeving kans te geven zich optimaal kun-
nen ontplooien.

Goedkoper reizen met de TukTuk?
Vraag dan snel een ZandvoortPas aan!

Vul de bon in op pagina 12

Maarten Bothe met zijn gezin

Het team van de Nicolaasschool wordt gefeliciteerd
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Verkiezing ‘Beste gehaktbal van Zandvoort’
voor herhaling vatbaar

Maar liefst 25 gehaktballen en
-balletjes van zeer uiteenlo-
pend niveau kreeg de jury ‘te
verwerken’. Een jury die
bestond uit twee chef-koks en
een zeer bekende slager, men-
sen dus die weten hoe een
ouderwetse gehaktbal moet
smaken. Uiteraard werd het

een ‘blinde’ test, de jury wist
niet wie de ter beoordeling
aangeboden gehaktbal had
gemaakt. Dit leverde diverse
hilarische momenten op want
niet iedere bal werd met
smaak verorberd.Veelal waren
niet ter zake doende kruiden
gebruikt door de welwillende

hobbykoks. De vraag was ech-
ter: “Wie maakt de lekkerste
gehaktbal die in een ouder-
wets café kan worden geser-
veerd”. Volgens de jury horen
daar zeer zeker geen Indische
kruidenbij, die veelal waren
verwerkt.

De toeschouwers mochten de
restanten ook op waarde
schatten maar duidelijk was
dat zij niet overeenkwamen
met die van de jury. Uiteindelijk
werd de vrouw van één van de
initiatiefnemers, Melanie
Rietberg, met een redelijke ‘bal’
eerste. Op de tweede plaats
kwam de echtgenote van de
uitbater, Martine v.d. Werff en
derde werd Gon Brunner. De
aanmoedigingsprijs was voor
Edwin Kloos. Opmerkelijk
detail: Rietbergs tweede inzen-
ding werd roemloos laatste.
Een zeer ludiek evenement dat
zeer zeker een vervolg zal krij-
gen, al was het alleen maar om
de grijze middenmoters tot
betere prestatie aan te sporen.

De afgelopen zaterdag gehouden verkiezing ‘De beste gehakt-
bal van Zandvoort’ in café ‘t Lokaal is absoluut voor herhaling
vatbaar. Niet alleen omdat het een ludiek evenement is maar
ook om de personen die mee hebben gedaan een tweede kans
te geven.

FNV Horecabond Zomertour 
komt naar Zandvoort

Krijg jij deze vakantie wel wat je verdient?

Horeca- en recreatiepersoneel
kan in de Zomertour camper
bij juristen van de FNV
Horecabond aankloppen voor
informatie over het salaris en
arbeidsvoorwaarden. Daar
blijken vaak onduidelijkheden
over bestaan.

De FNV Horecabond weet dat
veel vakantiewerkers flink
onderbetaald worden en te
lange dagen maken. Ook
komt het regelmatig voor dat
tijdelijke vakantiekrachten
geen contract en/of loon-
strookjes krijgen, geen recht
op vakantiedagen over ge-
werkte uren opbouwen en
niet uitbetaald worden bij

ziekte. Daarnaast denken veel
vakantiewerkers dat ze beter
af zijn met zwart werken. Dit
misverstand wil de FNV
Horecabond graag uit de
wereld helpen.

De camper is op 15 en 16 juli
op het Badhuisplein in
Zandvoort te vinden voor 
personeel en publiek. De
bezoekers van de camper kun-
nen daar tevens kennis
maken met nieuwe gadgets
en opkomende rages zoals het
crossen op een segway en 
cursussen fliptrixen en cock-
tailshaken. Daarnaast kan
men speciale vliegers en fris-
bees winnen.

Ook dit jaar zullen in de zomer weer veel scholieren vakantie-
werk gaan verrichten, waarvan werken in de horeca het meest
favoriet is. Om deze tijdelijke arbeidskrachten, maar ook de
vaste werknemers in de horeca en recreatie te informeren over
het vak, salaris en arbeidsvoorwaarden trekt de FNV Horecabond
Zomertour met een camper naar Zandvoort, op zaterdag 15 en
zondag 16 juli.

De gehaktballen jury aan het werk
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Te koop:
Salontafel 70 x 140,
facet geslepen glas,
plaat messing. €50,-

-------------
Schoonheidssalon Chez-Ans.

Behandelingen met
biologisch dynamische 
producten van Weleda.

Tel. 5713196, Flemingstraat 52.
Te huur: Gedeelte van garage in
centrum Zandvoort. Niet voor
auto! Prijs n.o.t.k. Tel. 5730797

-------------
Te huur:

Gedeelte van garage in centrum
Zandvoort. Niet voor auto! 

Prijs n.o.t.k. Tel. 5730797

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

ZANDKORRELS
Behang- en schildersbedrijf 

Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

-------------
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop:
meubelen, oud speelgoed,

kristal, porselein,
schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6, Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

Te koop:
4 golfclubs, merk Mizunu.

Driver, houten 3-5-7,
met draagtas.

Koopsom tesamen €440,00.
Tel.5712310 (na 18.00 uur)

------------- 
Overcompleet:

Imperiaal voor dakrail 
met skihouder 4pr,

beide afsluitbaar €45.
Tevens twinny-load zgan: €50.

Tel. 5715199
------------- 

Gevraagd: meisje
voor de bediening (± 18 jaar).

Restaurant Harocamo,
Kerkstraat 14. Tel. 5712102

-------------

Wij gaan er even tussenuit
Van Maandag  17 Juli t/m. Maandag 7 augustus.

Dinsdag 8 augustus zijn wij weer open.

Met vriendelijke groeten,
Bloemsierkunst

“Jef en Henk Bluijs”
Haltestraat 65  Zandvoort

Telefoon 5712060.

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Vaste planten en 
éénjarige

Zet hem/haar eens in de spotlights!

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-
Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Iemand bedanken, feliciteren of verrassen?

DE ZANDVOORTSCHE 
HOCKEYCLUB

ZHC heeft nog PLAATS voor
JEUGDLEDEN

• Alle categorieën
• Geen wachtlijsten
• Kleine, gezellige, vereniging met 

het juiste ambitieniveau
• Professionele training en begeleiding
• Altijd spelen op kunstgras

Veel activiteiten
• ZHC is meer dan hockey alleen !!

Info bij Floris Goezinne T. 023 5731742 of
f.goezinne@planet.nl

Heeft u ondergewicht of juist een maatje te groot?
Ik kan u begeleiden naar uw gewenste gewicht.
12 jaar praktijkervaring als gewichtsconsulent en

als Herbalife distributeur. Bel Adèle Schmidt
0622249100 / 0235737267 www.pureherbal.nl
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Een uitdaging van 18 duizend kilometer

In zijn werk voelt hij zich als
een vis in het water. Dagelijks
is Cees Geursen te vinden als
instructeur in ‘zijn’ auto. Al

jaren brengt hij met veel ple-
zier anderen de fijne kneepjes
van het autorijden bij op
Slotemakers anti-slipschool.

Daarbij gaat het vooral om een
koelbloedige beheersing van
de wagen. Hij heeft vaker een
auto gereden van waaruit film-
opnamen werden gemaakt:
vakmanschap dat een soepele
manier van rijden vereist. Door
zijn grote rijervaring is Cees
uitgekozen om een van de
camera-auto’s in de karavaan
te rijden.

Om op de afgesproken datum
van 13 augustus in Beijing te
zijn, is het een vereiste dat per
dag minimaal 700 kilometer
wordt afgelegd. Dat wordt een
enorme klus die het uiterste
vergt voor iedere deelnemer.
Zeker de Goby-woestijn met
zijn brandende hitte zal voor
het nodige spektakel zorgen.
Iedere avond verzorgt RTL7 een
korte televisieimpressie.Speciaal
voor de Zandvoortse Courant
zal Cees Geursen een dagboek
bijhouden, dat wekelijks wordt
gepubliceerd. “Ik hou Zand-
voort op de hoogte, want het
zal bizar zwaar worden.”

Neem zorgpas mee 
op vakantie 

Ook op vakantie zit een ongeluk in een klein hoekje. Soms
met vervelende gevolgen. Ook financieel kan een en ander
behoorlijke lasten met zich brengen.

Als u deze zomer binnen
Europa op vakantie gaat,
doet u er goed aan de
Europese zorgpas aan te vra-
gen bij uw zorgverzekeraar.
Met deze pas heeft u recht
op noodzakelijke medische
hulp in alle landen van de EU
en ook in Zwitserland,
Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein.

Bent u in het bezit van de
Europese Zorgpas dan hoeft
u gemaakte medische kos-
ten niet voor te schieten. De
rekening wordt namelijk
rechtstreeks naar uw zorg-
verzekeraar in Nederland
gestuurd. Overigens wil dat
niet zeggen dat u niets zelf
hoeft te betalen, dit is name-
lijk afhankelijk van de dek-

king van uw zorgverzeke-
ring.

Zorgverzekeraars zijn ver-
plicht om u op verzoek gra-
tis een Europese Zorgpas te
verstrekken. Meer informa-
tie over deze pas is op de
websites van veel verzeke-
raars niet gemakkelijk te vin-
den. Enkele verzekeraars
hebben van de Nederlandse
zorgpas direct een Europese
Zorgpas gemaakt. Als u ook
een Europese zorgpas wilt
aanvragen, raden wij u aan
contact op te nemen met
uw zorgverzekeraar. Via
www.ehic.nl kunt u bij een
aantal zorgverzekeraars
direct de Europese zorgpas
aanvragen.
Bron: Independer.

Nationaal MS
Fonds zoekt
collectanten

Het Nationaal MS Fonds zoekt
vrijwilligers die in november
willen collecteren. De organi-
satie zet zich in om de kwali-
teit van leven van mensen met
Multiple Sclerose (MS) te ver-
beteren. Het Nationaal MS
Fonds verstrekt voorlichting,
organiseert activiteiten, bege-
leidt mensen met MS en hun
partners, verricht epidemiolo-
gisch onderzoek en streeft
ernaar om meer bekendheid
over de ziektebeelden te ver-
strekken. De opbrengst van
deze collecte is hard nodig,
want 1 op de 1.000 mensen
lijdt aan MS. Daarom is de
steun van vrijwilligers die wil-
len helpen collecteren heel
hard nodig.

Vrijwilligers kunnen zich mel-
den bij het Nationaal MS
Fonds, 010-591 98 39 of via de
website: www.nationaalms-
fonds.nl

Toerist van de week

De zoektocht naar de Toerist van de Week ging dit keer wat
sneller dan vorige week. Ik hoorde wat Oost-Europese klanken,
liep er op af en had meteen beet. Beata Kinder, 24 jaar, was foto’s
aan het maken van haar vriendinnen op de boulevard. Beata
komt uit Polen en is inmiddels alweer voor de zesde keer in
Nederland.

Door Stephanie Vork

Sinds 2001 komt Beata elk jaar
in haar eentje twee maanden
naar ons land, om hier vakan-
tie te vieren en om te werken.
Maar echt alleen is ze niet, ze
heeft inmiddels al een aardige
vriendenkring hier opge-
bouwd. Volgens Beata zijn er

veel Poolse jongeren die rich-
ting Nederland komen. Dit
schijnt helemaal in te zijn.
Alleen al uit haar dorp met
400 inwoners, kent zij velen
die deze kant op willen of zijn
gekomen.

Beata is afgelopen jaar in Polen
afgestudeerd in economie. Nu
wilt ze in Nederland komen
wonen en werken, omdat ze
het hier zo naar haar zin heeft.
De taal kan ze ook al vloeiend
spreken. Op dit moment werkt
ze in de bloemenbranche in
Hillegom en woont ze in Den
Haag. Ze zou graag op kamers
in Leiden willen.

Vorig jaar is Beata voor het
eerst in Zandvoort geweest.
Een Poolse vriendin had haar
op Zandvoort geattendeerd.
Die vriendin is er dit keer ook
bij en zegt: “We zijn vandaag
op de fiets vanuit Hillegom
gekomen. We vinden het hier
zo mooi en gezellig!” Dat blijkt

als Beata vertelt dat ze pas net
is aangekomen in Nederland.
Meteen de eerste dag naar
Zandvoort gegaan. Als ik haar
vraag of ze wat mist in
Zandvoort, begrijpt Beata in
eerste instantie mijn vraag
niet.“Of ik wat mis?” vraagt ze
vol ongeloof,“nee, hier is alles.”
Ga je dan niet je familie heel
erg missen als je voor vast in
Nederland komt wonen? “Ja,
dat wel. Ze missen mij ook als
ik weer zo lang wegblijf. Maar
ja, je moet toch je eigen leven
opbouwen.” Dan schiet haar
ineens iets te binnen. “Mijn
antwoord is ‘bergen’, die mis ik
als ik hier ben.”

Dziendobre, Witam w Zandvoort! 

Uitdaging voor mens en machine. Zo’n 18 duizend kilometer
lang. Een Nederlandse karavaan doorkruist tussen 15 juli en 13
augustus veertien landen op twee continenten. Een stoet van
klassieke auto’s trekt van Amsterdam naar Beijing. Met een
Zandvoortse autofanaat aan het stuur van een camera-auto.
Wekelijks zal Cees Geursen in deze krant zijn verslag doen van
de monstertocht.

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort wel 
heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

Zandvoorter Cees Geursen
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

RADIO + TV

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

De Duinroos tweede 
kansschool in Nederland

De afgelopen jaren werk-
ten de teams van meer
dan 100 basisscholen in
Nederland aan de kwali-
teit van hun onderwijs
met het schoolontwikke-
lingstraject Kansschool.
Het traject richt zich op
de thema’s: schoolorga-
nisatie, didactisch han-
delen en leerstofaanbod,
pedagogisch beleid en -
klimaat, leerlingenzorg
en ouderbetrokkenheid.

Het keurmerk Kansschool
is het bewijs dat er spra-
ke is van een goede
school, waar aandacht is
voor alle kinderen. Waar
extra zorg is voor (zorg)-
leerlingen, aandacht voor
basisvaardigheden en de
sociaal-emotionele ont-
wikkeling, een veilig
pedagogisch klimaat is,
samenwerking met peu-
terspeelzaal en het voort-
gezet onderwijs voor een
goede doorgaande lijn

Op donderdag 29 juni jl. heeft OBS De Duinroos, als
tweede school in Nederland, het keurmerk
Kansschool behaald. De Duinroos is nu een gecerti-
ficeerde kansschool. Met het keurmerk tonen scho-
len aan dat zij extra kwaliteit in onderwijskansen
bieden aan basisschoolleerlingen.

zorgt en waar de ouder-
betrokkenheid groot is.
Ook is er aandacht voor
het halen van het maxi-
maal haalbare in ieder
kind.

Het keurmerk Kansschool
is vastgelegd bij het
Benelux merkenbureau.
Het heeft daarmee
dezelfde status als bij-
voorbeeld de ISO-certifi-
catie. Het keurmerk
wordt toegekend door
een onafhankelijke visi-
tatiecommissie voor de
duur van een aantal
jaren. Daarna moet de
school opnieuw kunnen
aantonen dat het vol-
doende kwaliteit biedt.
Omdat het maken van
de certificaten en het
keurmerk enige tijd kos-
ten is besloten om de
feestelijke uitreiking hier-
van na de zomervakantie
in september plaats te
laten vinden.

Vind je Zandvoort saai?
Laten we er eens 

over praten!

Zaterdagavond 15 juli
wordt in Cafe de
Bierburcht tussen
20.00 en 22.00 uur op
een luchtige en leuke
manier aandacht
besteedt aan alles wat
jongeren in Zandvoort
bezighoudt. Iedereen
mag zijn zegje doen en
heeft recht om te 
zeggen wat hij/zij
vindt van wonen in
Zandvoort. Zo'n 400
jongeren uit de
gemeente Zandvoort
hebben deze week een
persoonlijke uitnodi-
ging gekregen om de
avond bij te wonen.
Natuurlijk ben je ook

Stichting Pluspunt organiseert voor jongeren
tussen de 16 en 22 jaar een avond waar op een
relaxte manier gediscussieerd kan worden over
Zandvoort. Veel jongeren klagen altijd dat er zo
weinig te doen is behalve uitgaan en dat het in
de winter helemaal doods is. Met deze avond
wil Pluspunt proberen daarin verandering te
brengen.

welkom als je geen
brief hebt ontvangen.

Bij aanvang krijg je een
code waarmee later op
de avond een Ipod te
winnen valt.Tijdens de
discussies zal er een DJ
zijn die het feestje
compleet maakt. Na
afloop wordt de Ipod
verloot en kan je lekker
nababbelen tijdens
het happy hour.
Zaterdagavond 15 juli
vanaf half acht tot een
uurtje of tien is ieder-
een van harte welkom
om mee te praten over
de toekomst van
Zandvoort.

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.

Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur  
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

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

‘The Seas of She’

Ide Aukema
Remo De Biase
Penelope Bergen
Gert-Jan Bluijs (cda)
Victor Bol
Ilja Botman
Bruno Bouberg Wilson (opz)
Noor Brandt
Jos Broersen (emm)
Ger Cense
Donna Corbani
Cees van Deursen 

(groen links)
M. Dingarten 

(Bvd P. Loot 33)
Loes Dirksen
Joke Draijer (gbz)
Jan Drommel
Floris Faber
Edwin Feith
Ed Fransen
K. Gansner (Vino & Arte)
J.B.C Groesbeek 

(Galerie Bvd P. Loot 31)
Erik Holtkamp
Mariska van Huissteden
Hilly Janssen
Paul Jansen
Anke Joustra 
Pieter Joustra
Renee Keislair
Maaike Koper
Cor de Koster (sp)
Johnnie Kraaykamp jr.
Wim Kruiswijk 

(Juttersmuseum) 
Pim Kuijken (pvda)
Ted vd Leden 

(Galerie Paulus Loot)
René van Liemt
Robert Maas
Marc le Mair
Margreet Mayenburg
Jan van der Meer
Lily van der Meer-de Haas
Mona Meier
Truus Menger-Helderman
Onno van Middelkoop
Wim Nederlof
Thijs Ockersen
Fred Paap (vvd)
Willem Paap (sp)
Hans van Pelt
George Polman
Patricia Possy
E.J. Poster jr
Patricia Ramaer
Margreet Ras
Marianne Rebel
Raymond Reurings
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taten was te merken dat
dirigente Dorota Munzberger
Gabka haar koorleden de nodi-
ge discipline en concentratie
heeft bijgebracht. Vanaf de
kansel klonk de bevallige en
fragiele zangstem van de
sopraan, die vraag-en-ant-
woord leek te spelen met de
bronzen meisjes-alt op de kerk-
vloer.

Voor spetterend vuurwerk
zorgde de filmmuziek van
Klaus Badelt, ‘Pirates of the
Carribean’. Deze filmmuziek
werd gecomponeerd door een
achttal componisten en negen
orkestrators. Dit mini-legertje
realiseerde een muziekstuk
met wervelende orkestraties.
Een compositie die het KJO
met verve wist te brengen. De
vier(!) paukenisten onder-
steunden de violen en trom-
petten krachtig en met vaste
hand.

Vurig dubbelconcert in
Zandvoortse kerk

Het bewijs dat jongeren enthousiast en aangenaam kunnen
musiceren. Afgelopen zondagmiddag klonken in de Protestantse
kerk krachtige, maar ook ingetogen klanken van klassiek 
getinte composities. Het Poolse koor ‘Pro Musica’ en het
‘Kennemer Jeugd Orkest’ bleken ieder op zijn eigen manier en
op uitstekend niveau muziek ten gehore te brengen.

Door Ton Timmermans

Vlak voor de pauze kwamen ze
écht op stoom. Onder de bezie-
lende leiding van dirigent
Matthijs Broers speelde het
Kennemer Jeugd Orkest (KJO)
bewerkingen uit musicals van
Andrew Lloyd Webber. De
meeste orkestleden variëren in
leeftijd van 12 tot 21 jaar en
hebben muziekles in de regio
Kennemerland. De ene keer
leek hun muziek bij wijze van
spreken ‘op haar tenen te
lopen’, dan weer rolden de
klanken vol en afgerond de
kerkruimte in.

Uitzonderlijk mooie akkoorden.
Het concert opende met een
compositie dat gelijk al een
warme sfeer schepte. De ijle
meisjesstemmen van het
Poolse koor werden aangevuld
met de klanken van het KJO.
Aan de uitstekende zangresul-

Het Oostzaanse koor ‘Belcanto’
- de gastgezinnen voor de
jeugdige Poolse koorleden -
verraste de organisatie én het
publiek, door uit de kerk op 
te duiken. Als ode zongen de
kinderen uit volle borst
het overbekende ‘We gaan
naar Zandvoort’. Spontaan 
antwoordde het Poolse koor
met het lied ‘Tulpen uit
Amsterdam’. Zichtbaar was de
spanning nu gebroken. Na een
ovationeel staand applaus
bedankte het KJO door nog-
maals het zwierig-bombasti-
sche lied van de ‘Pirates of the
Carribean’ met volle kracht te
brengen.Wederom roerden de
paukenisten zich uitstekend.
Storend was de vele keren dat
het koor van plek verwisselde
met het orkest: het deed
afbreuk aan de concentratie en
de sfeer.

De jongeren van het koor ‘Pro

C  U  L T  U U R

Zandvoort, 22 juni 2006

Geacht College,

Wederom dreigt een cultu-
rele uiting binnen de ge-
meente te verzanden in een
reeks van procedures waar-
bij de negatieve interesse
van enkele inwoners met
betrekking tot het Zand-
voorts cultuurgoed blijkbaar
de overhand krijgt boven
het gemeenschappelijk cul-
tureel belang van Zandvoort.

Ik doel in deze op de plaat-
sing van mijn bronzen sculp-

tuur ‘The Seas of She’ in de
zeereep aan de Boulevard
Paulus Loot ter hoogte van
nr. 37, zijnde al de tweede
locatie die door mij en de
gemeente voor plaatsing is
uitgekozen. De betreffende
sculptuur werd in juni 2004
door mijn opdrachtgever
aan de gemeente ter bruik-
leen aangeboden en door
het College aanvaardt,
waarna het College voor de
benodigde vergunningen
zorg heeft gedragen.

De plaatsing van de sculp-
tuur, waartoe het College
d.d. 10 mei 2005 heeft beslo-
ten, is een duidelijke aanvul-
ling op het culturele erfgoed
van Zandvoort. Het kan 
echter niet bestaan dat een
dergelijke aanvulling wordt
gefrustreerd door de bezwa-

ren van een drietal non-
culture inwoners die niet
verder wensen te kijken dan
hun beperkte zicht op
strand, zee en hun horizon
in het bijzonder. De bezwa-
ren zijn geheel en al gericht
op de angst van de bezwaar-
makers dat zij mogelijk 
zouden kunnen worden
geschaad in hun eigenbe-
lang. Waarbij door de
bezwaarmakers gemaks-
halve volledig wordt voor-
bijgegaan aan het culturele
belang van Zandvoort als
geheel.

Aan het College is de taak
om het beleid op het gebied
van Kunst en Cultuur een
duidelijke en feitelijke invul-
ling te geven om te voor-
komen dat ons dorp nog
verder voorbijglijdt aan het

Kunst is de lijm van de samenleving en te belangrijk om te worden gegijzeld door de 
terreur van angst, eigenbelang en een koortsachtige blik op de einder.

Musica’ uit Polen logeren bij
gastgezinnen uit Oostzaan.
Het Kennemer Jeugd Orkest
bestaat uit 65 leden in de 
leeftijd van 12 t/m 22 jaar. Het
orkest viert dit jaar haar 
10-jarig bestaan en wordt
regelmatig versterkt met jonge
musici die het leuk vinden om
mee te spelen in een sym-
fonie-orkest.

Zoals gebruikelijk in de serie
Kerkpleinconcerten wordt na
dit gratis toegankelijk concert
gecollecteerd voor de restau-
ratie van het prachtige Knip-
scheerorgel. Classic Concerts
laat weten dat vanaf de start
van de concertenreeks in 2002
de opbrengst inmiddels is
gestegen tot € 20.014,26. Er 
is echter voor de restauratie
van het orgel nog veel geld
nodig. Het volgende concert in
de serie is op zondagmiddag
20 augustus.

absolute culturele vriespunt.

Met deze open brief wil ik een
stem geven aan hen die, in
tegenstelling tot de bezwaar-
makers, wel zijn begaan met
het culturele erfgoed van
Zandvoort. Namens alle onder-
tekenaars, zijnde de actieve
beeldende kunstenaars, gale-
riehouders en overige belang-
hebbenden van Zandvoort,
vraag ik het College in deze een
daad te stellen door in contrai-
re te reageren op het advies
van de commissie Bezwaar en
Beroep, en, voorbijgaand aan
verdere procedures, over te
gaan tot onmiddelijke plaat-
sing van de sculptuur ‘The Seas
of She’.

Mark Sjerps,
Beeldhouwer.

Het Zandvoortse talent Cherida van het Kennemer Jeugd Orkest
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Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 13 juli t/m woensdag 19 juli
Ierse Runder Schouderhaas

Biefstuk  -  Kilo € 15,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Nu uitverkoop!
10% KORTING OP VERTOON 
VAN ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

* * * * *

* * * * *

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Lasagne 
per portie 
(400 gram)

€ 5,-

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze zomercollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten
een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Alleen bij Videoland Zandvoort

Vakantie aanbieding
10 films voor 10 euro voor 2 weken.
Deze aanbieding is alleen geldig met Zandvoortpas

eenmalig geldig
niet in combinatie met saldokaart
niet in combinatie met andere acties

deze aanbieding is geldig tot 6 augustus 2006

Uit eten, naar het Casino, naar 
een feestje of naar het strand:

pak eens een TukTuk!

Pashouders betalen 
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666
De TukTuk rijdt iedere dag vanaf 

10.00 uur tot ca. 22.00 uur
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Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en
schilderijen is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Gezinszak frites € 4,75

*   *   *   *   *   *   *   

Voor Zandvoort
pashouders:

10 cent korting 
op elk drankje!

*   *   *   *   *   *   *   

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
permanent make-up

Zeestraat 56          06-54640714

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op
www.zandvoortpas.nl
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Juli Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kung Po Kai

(gesneden kip met scherpe kung po saus)

* Foe Yong Hai
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Tijdens de 
Wielerronde

Danzee’s buitentap
op het Raadhuisplein!

Café Oomstee

Zaterdag 15 juli
vanaf 20.30 uur:

“The Mainstream
Jazz Combo”

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Wat zijn Byssusdraden?
Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassing.
Tot 31 juli 2006 kunt u uw oplossing sturen naar
Boudewijn’s Visservice,Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.
Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 15 t/m 28 juli  € 24,50

Stuffed mushroom 
gevuld met o.a. krab en bosui

of
Salade van Pastrami

en groene asperges
of

Artisjokbodems,
gevuld met farce van tomaten

en knoflook, gegratineerd met mozzarella

Gegrilde meerval 
met kreeft-limoenmayonaise

of
Brochette van Hollands biefstuk 

met Banyuls saus
of

Gegratineerde wraps
met groene asperges, paksoi,

pecannoten, crème fraîche en Old Amsterdam

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

* * *

* * *
direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

WK winst Italië uitbundig gevierd!
Eén persoon in
Zandvoort ging hele-
maal uit zijn dak bij
de finale van het
wereld kampioen-
schap 2006 tussen
Italië en Frankrijk. De
bekende uitbater
Alfredo, beter bekend
als ‘de Neus’ van het
Italiaanse restaurant
Fontanella, kon zijn
geluk niet op. Daarna
is er beslist een klein feestje gevierd want het is alweer een poosje geleden
(1982) dat Italië het wereldkampioenschap in Spanje behaalde.

Foto: Paul Zonneveld
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Ben Abeelen: een man met een bijzondere hobby

Zijn zwager nam hem, toen hij
gepensioneerd werd, mee
naar een biljartclub. Dat was
echter niet voor hem wegge-
legd want Ben is een persoon
die veel te doen moet hebben.
Via een collega van zijn

schoonzoon kwam hij in 
contact met de Stoomclub
Hoogovens, die al in 1972 is
opgericht. Oprichter Piet
Lubbers (82) nam hem graag
bij zijn club, want aan 
goede en technische vrijwil-

ligers is niet gemakkelijk 
te komen. “In die tijd hadden
wij een stoomloc die volledig
uit elkaar is gehaald.
Onderdelen die kapot waren
werden vervangen en op een
gegeven moment reed dat
ding weer. Dat is een mooi
moment als die locomotief
weer onder stoom gaat”, her-
innert hij zich.

Ben is niet ‘in de stoom’ geble-
ven. De club kreeg de beschik-
king over een diesellocomotief
die nu niet bepaald goed meer
was. Abeelen stortte zich met
al zijn energie op het project,
haalde alles uit elkaar en
bouwde de locomotief weer
vanaf de grond op. Dat ‘klusje’
duurde drie jaar en het resul-
taat mag er zijn. Een schitte-
rend in de verf zittende loc die
gemoedelijk ‘dieselt’. Abeelen
is de dieselexpert van zijn 
vijftig leden tellende club
geworden.

Hij was ook de man die twee
jaar geleden ervoor zorgde dat
‘keizerin Sisi’ met een stoom-
trein naar Zandvoort kon wor-
den vervoerd. Hij bewaart daar
mooie herinneringen aan: “Ik
had ineens een idee: een
stoomtrein naar Zandvoort
laten rijden. Dat heb ik inge-
diend. Ik werd direct door Toos
Bergen gebeld of ik wel serieus
was en dat kon ik alleen maar
beamen. Als ik van tevoren had
geweten hoeveel werk hieraan
zat, had ik het waarschijnlijk
niet gedaan. Je komt met aller-
lei regelgeving in aanraking.
Ook kostte het ons een aardig
bedrag want je moet het spoor
huren, het talud (eigendom
van Rijkswaterstaat) moet je
huren en voor de vergunnin-
gen moet je betalen. Al met al
een bedrag van ongeveer
€7000. Dat hebben we alle-
maal zelf moeten betalen,
maar de voldoening maakte
alles weer goed. Het mooiste

was nog dat we oorspronkelijk
op het noordspoor van
Zandvoort zouden aankomen.
Het werd echter plotseling het
zuidspoor en toen zag ik, ik
reed als stoker mee, die gigan-
tische massa mensen naar de
andere kant van het station
lopen, geweldig. Pia Douwes
heeft mij ook nog bedankt. Ze
wilde mij een hand geven
maar ik liet zien dat die niet
bepaald schoon waren. Geen
nood, ze trok haar handschoen
uit en gaf me alsnog een hand.
Heel sportief!”

De Stoomclub IJmuiden rijdt
ook voor andere bedrijven en
mensen. Zo kan een ieder op
elke laatste zondag van de
maand een ritje maken met de
stoomtrein over het terrein van
Corus. Via een tussenstop om
foto’s te kunnen maken, rijden
ze dan in anderhalf uur door
het immens grote terrein van
de voormalige Hoogovens.

Toen Ben Abeelen veertien jaar geleden met vervroegd pen-
sioen ging, kon hij nooit bevroeden dat hij nog eens in een
ouderwetse stoomtrein zou komen te rijden. Nu is hij al weer
bijna vijftien jaar lid van de Stoomclub Hoogovens in IJmuiden.

Ben Abeelen in ‘zijn’ Bennie 

& Heden
Verleden

Nationale kampioenschap-
pen werden op het circuit
verreden in 1949, 1950, 1951,
1953, 1954, 1955, 1961, 1964,
1965, 1968 waarbij in de
meeste gevallen de ama-
teurs aan de start kwamen.
Maar begin jaren vijftig
reden ook een aantal keren
profs mee, met legendari-
sche namen als Gerrit
Voorting,Wim van Est, Peter
Post en Wout Wagtmans.
Naast deze wedstrijden voor
de top van het Nederlandse
wielrennen werd in die jaren
ook een titelstrijd voor poli-
tie georganiseerd. Bovendien

fungeerde het circuit in de
jaren vijftig als finish- en start-
plaats voor de Ronde van
Nederland.

Het sportieve hoogtepunt was
echter het weekend van 15 en
16 augustus 1959, toen het
Wereldkampioenschap voor
profs en amateurs werd 
gereden. Het parcours, dat
vanaf het circuit reed over 
de Boulevards dè Favauge 
en Paulus Loot, door de
Brederodestraat, Marisstraat,
Thorbeckestraat, Burg. Engel-
bertstraat, Parallelweg, Van
Lennepweg en Vondellaan.

Wielrennen in Zandvoort
Komende zondag wordt weer de eerste Ronde van Zandvoort
verreden. Het peloton keert dan na een afwezigheid van veer-
tien jaar terug in de straten van Zandvoort. Een voortzetting
van een traditie die stamt uit het Olympische jaar 1928, welke
zich echter pas na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde.Toen
werd er een lange reeks van nationale kampioenschappen
voor de diverse categorieën op het circuit verreden.

een einde aan deze aantrek-
kelijke vorm van amuse-
ment, die komende zondag
samen met de al even tradi-
tionele solexrace weer
terugkeert in de straten van
Zandvoort.

De bekendste plaatselijke
wielrenner was Roy Schuiten
die in 1975 Nederlands
Kampioen achtervolging
werd. De enige wereld-
kampioen was in de jaren
tachtig Kees Bruin die in
Oostenrijk tijdens het WK
voor medici en paramedici
met de hoogste mondiale
eer ging strijken.

Vervolgens kwam men bij het
hek bij de Vijverhut weer op 
de racebaan terecht. De
Oostduitser Schulz was de
sterke bij de amateurs na een
felle strijd met Bas Maliepaard,
die kansloos was nadat hij 
in de laatste ronde in de
Tarzanbocht onderuit ging. De
Fransman André Darrigade
was de snelste prof in een
eindsprint van een kopgroep
van tien coureurs, waarin
Darrigade ook onze landge-
noten Coen Niesten en 
Ab Geldermans achter zich liet.

De meest recente geschiede-
nis van het wielrennen dateert

uit de periode 1981 - 1992.Toen
werd gereden op een parcours
met start en finish in de
Haltestraat. Verder bestond 
de route uit het Raadhuis-
plein, Louis Davidsstraat,
Prinsesseweg, Koninginneweg
en Kostverlorenstraat. Nieuwe-
lingen, veteranen en (top)ama-
teurs die, op initiatief van de
HRC De Kampioen en Peter
Versteege, met elkaar de
degens kruisten. De organisa-
tie slaagde er telkens in om
een aantrekkelijk rennersveld
aan het vertrek te krijgen. Vele
malen vervulde onze plaatsge-
noot Wim Koene een belang-
rijke. In 1992 kwam er echter

WK wielrennen op Zandvoort, 1959 Foto: A. Bakels, archief GOZ
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar
www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juli
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Lijfspreuk:
Beweging leidt altijd tot verandering.

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

Is de werkweek teneinde en 
voelt u zich gespannen en moe?
Dan bent u wellicht aan 
een yoga toe.

Iedere Zaterdag en Zondag 
aanvang 10.30 uur

Tevens bieden wij 
Kundalini meditatie aan

Iedere Zaterdag aanvang 19.30 uur

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Boom Strandpaviljoen 11
(023) 5717580 Zandvoort

Bij mooi weer
Zondagmiddag a.s. 16 juli

Live muziek!

Het 1ste Que Pasa 
Playa Backgammon Open toernooi.

Schrijf je nu in bij Que Pasa of  
kom gezellig langs voor meer info.

Que Pasa Playa 
strandtent 6 in Zandvoort.

Voor een drankje, (zaken)lunch, diner of voor
het vieren van uw jubileum of feestje. 

Voor foto’s en live webcam 
www.wanderenkarin.nl

OP HET 
ZANDVOORTSE 

STRAND:

Kijk ook eens op
www.zandvoortpas.nl
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De dandy van de jaren vijftig en zestig. Voor jong Nederland 
vertegenwoordigde de Puch méér dan een ‘gewoon’ vervoer-
middel. De bromfiets verschafte de gebruiker status en aanzien,
vooral bij de dames. Menige oudere van nu kijkt met plezier
terug naar die rebelse jaren met dat vreemde, hoge stuur.

De motor flink laten brullen,
de koppeling met een ruk op
laten komen en tegelijk flink
aan het stuur naar achteren
gaan hangen. Het voorste wiel
van de Puch schoot wel een
meter omhoog en met een
vaart vloog de bestuurder met
zijn machine naar voren, het
asfalt op. Dan waande de berij-
der zich op een steigerende,
wilde hengst. Nagestaard door
hordes gillende meiden.

In weerwil van alle technische
onvolkomenheden werd de
Puch door de Nederlandse
schooljeugd tot statussymbool

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Vele senioren zijn gaan bewegen. Vanaf eind 2005 is in onder-
meer Zandvoort het sportstimuleringsproject GALM gestart.
Voor het vervolgtraject worden lesgevers gezocht.

Voor lesgevers die geïnteres-
seerd zijn in het leiden van de
sport- en bewegingsgroepen
binnen GALM, organiseert
Sportservice Noord-Holland
een cursus GALM-leider. Deze
cursus vindt plaats in Opmeer
en begint op 16 september
2006.

GALM is de afkorting van
Groninger Actief Leven Model.
Een sportstimuleringsproject
om senioren in de leeftijd 
van 55 tot 65 jaar (weer) aan
het bewegen te krijgen en te
houden. De GALM-strategie is
de afgelopen jaren een uitvoe-
rig geteste en succesvolle met-
hode gebleken. De strategie 
is inmiddels in 13 Noord-
Hollandse gemeenten geïntro-
duceerd, waaronder Zand-
voort. Binnenkort gaan nog
eens 7 gemeenten met een
GALM-project van start.

Ervaringen hebben uitge-
wezen dat middels GALM 
per project zo’n 100 senioren
actief meedoen aan het bewe-
gingsprogramma. Dit bete-
kent dat er voor ongeveer 
vijf groepen gekwalificeerde
GALM-leiders nodig zijn. Van
GALM-lesgevers worden spe-

Lesgevers gezocht
sportproject GALM 

techniek. Het hoge stuur bij-
voorbeeld bleek niet erg vorm-
vast. Het kwam wel ‘ns voor
dat het afbrak. Ook de snelheid
van de machine liet te wensen
over. Zogeheten buikschuivers
als Zundapp en Kreidler lagen
vaster op de weg en waren
over het algemeen stukken
sneller. Niet alleen omdat je
met zo’n kapstok-stuur veel
meer wind ving dan liggend
op zo’n brommertje, maar ook
omdat zowel motorblok als
constructie van het frame veel
minder degelijk was.

Artistiekelingen dweepten
met een zwarte Puch met erop
een verchroomd bagagerek. De
nozems hielden het op de
gekleurde uitvoeringen met
buddyseats. Waar de Puch-
rijders nu precies vóór waren
is nog steeds onduidelijk. Tot
hun wereld behoorde muziek
van de Doors, de Stones en
Jimmy Hendrikx. Maar ook
meisjes en lekker rijen op de
brommer. Heerlenaar Rob
Lambers roemt in zijn boek De
Puch-story de brommer: “Het
maakte niet uit op welke
school of schooltype je zat, als
je maar Puch reed of iets dat
daarop leek. Je vond elkaar in
tegendraads uiterlijk, en dat
was de reden dat de wereld tij-
delijk blonk van optimisme”.

cifieke kennis en vaardigheden
gevraagd. Het begeleiden van
de groepen vraagt deskundig-
heid met betrekking tot de
diverse sporten en hun aan-
passingen naar senioren. De
deelnemers aan de bewe-
gingsprogramma’s zijn name-
lijk zeer divers voor wat betreft
hun motorische vaardigheden
en bewegingservaring.

De cursus is bedoeld voor 
lesgevers met een sportvoor-
opleiding (ALO, CIOS, MBvO
e.d.) én belangstelling voor 
de doelgroep. De cursus
beslaat 22 uur en wordt in
Opmeer gegeven op vier 
zaterdagen. De eerste bijeen-
komst is op 16 september.
Geïnteresseerden dienen zich
zo  spoedig mogelijk aan te
melden.

Voor meer informatie en/of
een aanmeldingsformulier
kunt u contact opnemen met
Sportservice Noord-Holland,
Linda Schouten,
tel. 023-531 94 75 of 

e-mailadres lschouten@sport-
servicenoordholland.nl.
U kunt ook inschrijven via de
website www.sportservice-
noordholland.nl.

nummer 1 gezien. In die jolige
jaren zestig stond de brommer
op een vergelijkbaar voetstuk
als het Lelijke Eendje of de
Volkswagen Kever. De Puch
werd een middel om je te
onderscheiden, om te impone-
ren en om mee te versieren.
Veel jongeren konden dankzij
vakantiebaantjes hun droom
verwezenlijken. Eindelijk een
brommer met hoog stuur, een
doorgeslagen uitlaatpot en
een zweefzadel.

Ongetwijfeld reden er betere
brommers rond. De Puch blonk
niet uit door hoogstaande

Wie kent ‘m nog: De Puch

“Wij komen bij u langs”. Het Nationaal Museum Verpleging en
Verzorging geeft een wel heel verrassende kijk op zorgverlening.
Het instituut wil met een unieke campagne blijk geven voor haar
waardering voor werkers in de ouderenzorg.Trots zijn op de zorg,
is haar motto.

Steeds opnieuw melden
media hoe erg het is om in een
verpleeg- of verzorgingshuis
te verblijven. Voor de 116.000
verzorgenden is dat bepaald
niet leuk. Zij doen hun werk
met inzet en passie. “Op die
harde werkers in de zorg
mogen wij allemaal wel eens
wat zuiniger zijn”, vindt de
overheid. Het museum gaat
bij ze langs om ze op hun
eigen werkplek een verdiende
pluim te geven. Ze worden in
het zonnetje gezet met de

gers, verzorgenden en niet te
vergeten de bewoners kunnen
wel een oppepper gebruiken”,
meent de minister.

Met de geplande shows start
het Nationaal Museum
Verpleging en Verzorging
(NMVV) een ‘beroepstrotscam-
pagne’ . De actie wordt uitge-
voerd in opdracht van het
ministerie van VWS samen
met nog enkele beroepsvereni-
gingen. De campagne is
bedoeld om verpleegkundigen
en verzorgenden in de ver-
pleeg- en verzorgingshuizen
een hart onder de riem te ste-
ken. Met een speciaal uitgerus-
te bus gaat het NMVV een jaar
lang ‘on tour’ langs 130 ver-
pleeg- en verzorgingshuizen.
De daar werkzame verzorgen-
den krijgen een persoonlijke

blijk van waardering in
de vorm van een thea-
tershow, verzorgd door
de pleegzusters van het
museum. De voorberei-
dingen voor dit evene-
ment zijn in volle gang
en vanaf september a.s.
kunt u de pleegzusters
in de goed herkenbare
bus op de snelweg
tegenkomen.

Kent u zelf een ver-
pleeg- of verzorgings-
huis waarvan u vindt
dat de verzorgenden
een pluim verdienen? 
Bel dan het secretariaat
van NMVV:
0488 - 47 33 90.
Internet:
www.nmvv.nl 
en www.zustersontour.nl.

sprankelende theatershow
‘Zusters on Tour’.

Op ieder halteplaats bieden
twee Pleegzusters een verfris-
sende theatervoorstelling met
situaties die iedere verzorgen-
de en verpleegkundige zal her-
kennen. Een spiegel van de
praktijk waar je om kunt
lachen en waar je met elkaar
over kunt doorpraten. Na de
show laten de Pleegzusters
een ‘trotsopdezorg-koffer’ ach-
ter. “Want de directie, mana-

Zusters op toernee door
Nederland
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Internetcafé

Een van mijn grootste erger-
nissen is verveling. Is het stil
op mijn werk, word ik cha-
grijnig. Duurt iets me te
lang, begin ik te zuchten en
steunen. De hele dag thuis
zitten doe ik alleen als ik ziek
ben. Je kunt je daarom mis-
schien wel voorstellen hoe
ik me laatst voelde. Twee
dagen vrij, slecht weer, geen
flikker op tv en geen vrien-
din in de buurt. Toen ik nog
thuis woonde verzon mijn
moeder altijd wel iets om
haar verveelde lastpak 
weer te laten lachen.
Tegenwoordig moet ik het
zelf doen.

Meestal na een half uur
ergeren, wat rondlopen, drie
keer verkleden en voor de
vierde keer deze week stof-
zuigen, kom ik wel op een
goed idee. Lukt dat nou echt
niet is er gelukkig altijd nog
Internet.

Heel vreemd maar de tijd
vliegt als een straaljager
voorbij als ik achter mijn
computer kruip. Eerst mail
checken, beetje msn-en,
bol.com plunderen als mijn
girorekening het nog aan
kan. Jammer genoeg zit ik
met éé probleempje. Ik heb
thuis nog steeds geen
Internet. Ach, dan maar even
naar het beachnet-cafe. Ik
hoop dat ze daar plaats heb-
ben, erg veel computers
staan er niet. Normaal
Internet ik op de computer
in de Yanks, maar aangezien
ik daar al bijna bij het meu-
bilair hoor ga ik toch maar
eens op zoek naar een ander
plekje. Shit! Beachnet is
natuurlijk niet de hele 
avond open. Wat nu? Toch
maar weer de shop? Even
nadenken, waar hebben ze
in het dorp nog meer open-
bare computers… Nergens?
Nergens!! Ik weet ze in ieder
geval niet te vinden. Zou dat
niet mooi zijn voor onze toe-
risten en bewoners, een
mooi internetcomplex? Dan
hebben we in ieder geval
een bruisende plek, en dat
het hele jaar door.

Mai
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Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 oktober -
22 november

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Er dient zich een gouden kans aan
en die ga jij grijpen,want deze once-
in-a-lifetime-opportunity is jou op
het lijf geschreven. Een oude vrien-
din heeft problemen met geld en
vraagt jou om financieël advies.Geef
haar echter geen geld uit eigen zak!

Met jou gaat alles prima, maar je
hebt een beetje een onbevredigd
gevoel. Creeër een nieuwe uitda-
ging of gooi het roer helemaal om.
Het klinkt een beetje eng, maar
probeer het gewoon!

Hand op de knip, is het devies voor
deze week, want je bent de laatste
tijd als een dolle aan het uitgeven
en de zomer moet voor jou nog
beginnen!! Tijd voor een shopstop
dus en daar hoef je echt niet rou-
wig om te zijn!

De maand juli wordt top voor je. Op
je werk heb je niets te klagen en ook
met de liefde zit het wel snor. De
prins op het witte paard tegenge-
komen? Not! Maar: hij heeft wel
een cabrio. Misschien dan maar
toch de prins in een toffe bak?

Deze week staat in het teken van
de artistieke ontplooiing, Maagd,
want je bent volledig in touch met
de Crea Bea in jezelf. Je kunt alles
zelf en dat is voor je vrienden een
beetje moeilijk, aangezien je ze
niet meer zo vaak opbelt.

De maand juli brengt je frivole kant
naar boven en je bent dan ook
behoorlijk in een partymood.Doe een
sapdag, trek je flirt-outfit uit de kast
en bel je Tweelingen-vriendin voor
een date. Succes verzekerd!

De laatste tijd heb je roofbouw op
jezelf gepleegd en dat is duidelijk
te merken. Dus een beetje dimmen
vrouw; jij hebt geen tijd om ziek te
zijn. Iemand uit je naaste omgeving
is emotioneel uit balans. Probeer
daar begrip voor te hebben.

Of je nu één of twee nachten
totaal bent losgegaan, de volgen-
de dag oog je stralend as ever. Pet
af hoor, meid, alle vrouwen zouden
een moord doen voor jouw goede
genen. Ook de mannen zijn van je
gecharmeerd....

Opportunity knocks, maar jij lijkt
wel stokdoof. Wat is er dan, lieve
Waterman? Geen zin in een mooie
promotie of zo? Gooi al je charmes
in de strijd om die vette baan als-
nog binnen te halen. Je hebt een
behoorlijke kans.

Aankomend weekend wordt très
aangenaam, want je maakt een fijn
reisje en komt als herboren terug.
Gelukkig maar, Kreeftje, want je
had het hard nodig. Je was de afge-
lopen tijd niet echt in the mood.

De investeringen die je de afgelo-
pen tijd hebt gedaan, betalen zich
deze week terug. Dubbel en dwars,
dus het is tijd om te cashen.
Grootmoedig als je bent, laat je
anderen delen in je geluk.

Op liefdesgebied blijft het behel-
pen,Visje-lief. Maar dat is nog geen
reden om in zak en as te zitten.
Concentreer je aandacht voorlopig
op zaken die je al een tijdje ver-
waarloosd hebt. Zoals je vrienden,
je thuis en familie....

Boeken 
top tien 

(meest verkocht)

1. Bereik je ideale gewicht!
Sonja Bakkers € 13,95

2. Komt een vrouw bij de 
dokter...
Kluun € 12,50

3. De weduwnaar
Kluun € 16,-

4. Nieuwe buren 
Saskia Noort € 18,95

5. Rendez-Vous 
Esther Verhoef € 19,95

6. De Davinci code
Dan Brown € 19,95

7. In het maanlicht
Nicci Gerrard € 18,95 

8. De eetclub
Saskia Noort € 19,95

9. De Delta deceptie
Dan Brown € 19,95

10. En de minnaar is?
Jill Mansell € 16,95

leuke quiz uw ken-
nis van het spel
nog eens testen.

Met elke verkoch-
te DVD wordt
er een bedrag
geschonken aan
de Richard Krajicek
Foundation. Dus 
u verbetert niet
alleen uzelf, maar
u steunt ook het
goede doel!
De DVD “Winnende
Dubbel Tactiek”
kost €24,95 en is
te bestellen via
www.tennisdvd.nl.
Voor meer infor-
matie en bestellen 
kijkt u op
www.tennisdvd.nl
of mailt u naar
info@tennisdvd.nl

Eindelijk is er een DVD voor
de echte tennisliefhebber op
de Nederlandse markt geko-
men! De officiële première
van de “Winnende Dubbel
Tactiek” vond plaats tijdens
het Ordina Open in
Rosmalen. De interesse van
het publiek, waaronder ook
veel tennisleraren, was erg
groot. Zij waren zeer enthou-
siast over de kwaliteit en de
inhoud van deze Neder-
landstalige instructie DVD.
Hieruit blijkt, dat er behoef-
te is om op deze manier de
tactische kant van het dub-
belspel te verbeteren.De DVD
werkt uitstekend als aanvul-
ling op de reguliere tennisles.
De “Winnende Dubbel
Tactiek” DVD is geschikt
voor alle tennissers 
van niveau 8 t/m 4.
Door middel van duidelijke

beelden, animaties en slow
motions, krijgt de kijker een
goed beeld van de juiste 
keuzes.

De DVD bestaat uit de volgen-
de hoofdstukken:

1. Opstelling van de
netspeler

2. Poachen
3. De baselijnspeler
4. Servicereturn
5. Service
6. Service volley
7. Teamwork
8. Speciale situaties

Elk hoofdstuk wordt afgeslo-
ten met handige tips, die direct
in de praktijk gebracht kunnen
worden! Als extra kunt u door
middel van de vragen in een

Verdubbel uw tennis niveau in 60 minuten!
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BEL 023 - 5 731 999

Woningaanbod Zandvoort

Vrijehuizenmarkt F.: 023 - 5 732 007
Nick ten Broeke M.: 0655 - 13 03 65

Emmaweg 21 E: nick@vrijehuizenmarkt.nl
2042 NT ZANDVOORT W: www.vrijehuizenmarkt.nl

• Laagste courtage van Nederland *;
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten!
• Nieuw: 50+ VIP-pakket, met extra voordeel en zéér 

persoonlijke begeleiding.

* Vraag naar de voorwaarden

• Een verrassend royale, romantische vrijstaande
villa met oprit voor meerdere auto’s en 
besloten tuin rondom!

• Rustig gelegen aan de rand van het “Groene
Hart” van Zandvoort;

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar
karakteristieke elementen;

• Royale hal, sfeervolle woonkamer met open-
slaande deuren naar de keuken en naar de tuin,
zeer ruime woonkeuken voorzien van div. in-
bouwapparatuur, riante kelder, luxe badkamer
met ligbad, bidet, tweede toilet, designradiator,
wastafelmeubel en openslaande deuren naar
Frans balkon, 4 royale slaapkamers;

• Een onderhoudsvrije- en kindvriendelijke tuin
omringt deze villa en zorgt voor voldoende 
privacy;

• Woonoppervlakte ca. 200 m2, perceelgrootte
ca. 274 m2, inhoud ca. 530 m3.

• Uniek halfvrijstaand woonhuis met praktijk-
ruimte en appartement (totaal 8 kamers)!

• Ideale woning om een pension te exploiteren
of voor praktijk/kantoor aan huis;

• Gelegen in een autoluwe straat aan de rand
van het centrum van Zandvoort;

• Indeling woonhuis: eetkamer, royale woon-
kamer met schouw, luxe landelijke keuken, 
bijkeuken, 3 slaapkamers, luxe badkamer, 
royale werk/praktijkruimte;

• Indeling appartement: woonkamer met open
keuken, nette badkamer, 2 slaapkamers, eigen
entree en parkeergelegenheid;

• Voortuin op het oosten en besloten achtertuin
op het westen;

• Woonoppervlakte ca. 255 m2, perceelgrootte
ca. 210 m2, inhoud ca. 640 m3.

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer 
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-
vriendelijke woonomgeving, op loopafstand
van strand, zee, duinen en centrum;

* Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-
open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

* Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel
gerenoveerd;

* Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

* Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

* Woonoppervlakte: ca. 85 m2, perceelgrootte
ca. 114 m2, inhoud ca. 220 m3.

Vraagprijs: 
€ 649.000,-  k.k.

Brederodestraat 4  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 495.000,-  k.k.

Gasthuisstraat 15  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 349.000,-  k.k.

Marnix van St. Aldegondestraat 11  Zandvoort

NIEUW
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Softbal

Onverdiende nederlaag
Softballers

De tegenstander, met een 
oud-honkbalinternational en
een werper die op hoofdklas-
se niveau speelde, was ge-
durende een groot deel van 
de wedstrijd niet in staat
de Zandvoortse defensie, die
slechts één veldfout maakte,
op de knieën te krijgen. Pas 
in de laatste slagbeurt zagen
de Haarlemmers kans om 
de winst met 5-4 binnen te
halen.

Al in de 1e inning scoorde ZSC
twee punten via een homerun
van catcher Peter Douma 
met Ruud Bijl op de honken, 0-
2. Het antwoord van DSS
kwam direct via voormalig
honkbalinternational Frank
Koot, die ook een homerun
produceerde maar dan 
met twee ploeggenoten 
aan boord, 3-2.

In 3e inning nam ZSC een 
voorsprong, nadat Ernsto
Vonssee een driehonkslag
sloeg waardoor Edgar Koper en
Marcel Paap de thuisplaat
bereikten, 3-4.
In de daarop volgende innings
volgde een kwalitatief hoog-
staande wedstrijd, waarin de
verdedigers kans zagen de
thuisplaat schoon te houden.
De aanval van DSS was in 
deze periode iets slagvaardiger,
maar verder dan drie honken
bezet in de 6e inning kwamen
ook de Haarlemmers niet.

In de zevende en laatste slag-
beurt moest ZSC-werper 
Han van Soest (0x3 slag, 1x4
wijd, 10 honkslagen tegen)
toch capituleren. Een homerun
van Sprengers besliste de wed-
strijd in het voordeel van de
thuisclub, 5-4.

Het herensoftbalteam van ZSC speelde vrijdagavond in Haarlem
één van de betere wedstrijden van het seizoen, maar moest
toch een onverdiende nederlaag accepteren tegen DSS 2.

Zwemmen

350 deelnemers bezochten een 
spetterende zwem 4daagse

Hockey

Door Nel Kerkman

De evenementen zijn vooral
bedoeld voor de lokale inwo-
ners maar ook niet inwoners
van Zandvoort zijn welkom.
Door een subsidie en directe
medewerking van de gemeen-
te, plaatselijke sponsoren 
uit de middenstand van
Zandvoort en niet te vergeten
de inkomsten van de lotenver-
koop, zijn de evenementen
financieel nog steeds te reali-
seren.

Aqua-discofeest
De slotavond op 14 juli was
druk en warm, vooral de jeugd
was goed vertegenwoordigd.
Langs de kant van het binnen-
bad van Park Zandvoort ston-
den enthousiaste ouders, opa’s

Zandvoortsche Hockey Club 
ZHC start nieuwe fase…

en oma’s, de sportievelingen
aan te moedigen. Vrijwilligers
van het Duikteam Zandvoort,
de Zandvoortse Redding
Brigade en het Rode kruis hiel-
den vanaf de kant de deelne-
mers goed in de gaten. Aan het
eind van de zwemprestatie kon
men een medaille in ontvangst
nemen. Had je meegedaan
met alle drie de ‘4 daagse’ eve-
nementen, de zogenaamde 
triatlon, dan kreeg je als extra
herinnering een fraaie beker
mee. In totaal waren er 80
deelnemers die de triatlon
beker uit handen van wethou-
der sportzaken Gert Toonen in
ontvangst mochten nemen.

De leeftijden waren heel
divers; de jongste deelneem-
ster was 4 jaar (met zwem-

Er zal de komende weken weer enige rust komen in de huizen
van Ankie Miezenbeek en Martine Joustra. Zij zijn de stuwende
krachten achter de Stichting Zandvoortse 4daagse. De
zwem4daagse is een onderdeel van de fiets- en wandel 4daag-
se die niet meer zijn weg te denken uit de badplaats.

diploma) en de oudste deelne-
mer was 84 jaar. De kleintjes
die met broer of zus mee kwa-
men en nog niet in het bezit
zijn van een zwemdiploma,
konden onder toezicht van
‘tante Dien’ in het peuterbad
spetteren. Aan alles was
gedacht; op een tafel stond
gratis limonade en voor de
inwendige mens waren er lek-
ker hapjes, aangeboden door
diverse sponsors. Na afloop
was er een grote loterij met
zelfs twee hoofdprijzen: een
midweek in Center Parcs en
een fiets die spontaan was
aangeboden door een enthou-
siaste familie. Na de loterij, die
vakkundig door wethouder
Toonen gepresenteerd werd,
kwam dan eindelijk het lang
verwachte aqua-discofeest.
Maar eerst vroeg de speaker
nog een terecht applaus 
voor alle vrijwilligers en voor
de organisatie van de
Zandvoortse 4 daagse. Na 
toezegging van de wethouder
dat hij in 2007 ook mee gaat
zwemmen gingen eindelijk
de discolampen aan en 
werd de muziek een paar
streepjes hoger gezet. Onder
geschreeuw en gelach werd
het zwembad gevuld met
springende en dansende 
kinderen. Begeleid door de
muziekklanken ‘met de 
sneltrein naar Zandvoort’ ver-
lieten de ouderen met een
sneltreinvaart het warme
zwembad. De jeugd kon zich
lekker uitleven tot laat in de
avond. Er wordt door menig-
een alweer halsreikend uit-
gekeken naar de 4daagse 
evenementen in 2007.

Met gepaste trots melden
bestuur en jeugdcommissie
van ZHC dat ze er in geslaagd
zijn om een toptrainer aan te
trekken in de persoon van
Djurre Roggeveen. Djurre is
tevens werkzaam bij Rood Wit
en het feit dat hij nu ook bij
ZHC komt, past buitengewoon
goed in de plannen van beide
verenigingen om de komende
jaren tot een steeds nauwere
samenwerking te komen.

Interessant is bovendien dat
de speelmogelijkheden op het
tweede combiveld zijn veilig-
gesteld waardoor er in alle
categorieën nog plaats is voor
nieuwe jeugdspelers. Neem

voor informatie contact op
met Floris Goezinne op,
tel. 5731742 of email:
f.goezinne@planet.nl

Gelet op de vaak overvolle
jeugdafdelingen bij de ‘grote
broers’ in de regio, kan ZHC dus
een aantrekkelijk alternatief
bieden. Het is een kleine, gezel-
lige vereniging waar met groot
enthousiasme wordt gewerkt
aan een leuk en uitdagend
hockeyklimaat voor onze regio-
nale jeugd! 

Wat bestuur, jeugdcommissie
en Djurre Roggeveen betreft
dus heel graag: “Tot ziens, tot
hockey, tot ZHC!”
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Volledig jezelf zijn in communicatie met één of vele anderen.
Dat is de kracht en het geheim van Speaking Circles, een sim-
pele methode die een sterk groeiende belangstelling geniet.
Op zaterdag 15 juli start Richard Buijtenhek met deze workshop
bij strandpaviljoen Ganpati.

Als kleine speler op het drukbezette regionale hockeyveld,
begint ZHC aan een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Om van
het ambitieuze jeugdbeleidsplan een succes te kunnen maken,
was het nodig om een nieuwe hoofdtrainer en trainings-
coördinator van hoog niveau aan te trekken.Naar ervaring is het moeilijk

om in èèn keer deze methode
te leren erkennen en te gebrui-
ken, daarom organiseert
Buijtenhek deze workshops
drie keer. Deze zijn op zaterdag

Communicatieworkshop op basis van 
Speaking Circles

Authentiek spreken en waarderend luisteren

15 juli, zaterdag 12 augustus en
zaterdag 9 september. Alle
workshops starten om 10.30
uur en eindigen rond 16.30 uur.
Bij slecht weer wordt de work-
shop binnen gegeven.

De kosten voor deze Speaking
Circles bedragen voor de eerste
workshop €40. Doe je de twee-
de workshop ook mee, dan krijg
je €5 korting. Wil je alle drie de
workshops volgen, dan kost de
laatste dag €30. Opgeven kan
bij Richard Buijtenhek 56 53767
of strandpaviljoen Ganpati 
57 12460). Emailen kan ook:
Richard@RBTC.nl of 
A3@ganpati.nl

Voor de medailletafel stond een lange rij te wachten
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 28 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 4 juli
en de verdere in week 27 door het college genomen
besluiten zijn 11 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Burgerjaarverslag 2005
Het Burgerjaarverslag 2005 is uit. In dit jaarverslag
leest u op welke manier de gemeente in 2005 heeft
samengewerkt met de bewoners van Zandvoort. Van
participatie tot de diverse projecten en de klachten en
meldingen: over van alles wordt verslag gedaan.
Daarmee is het jaarverslag een belangrijk verantwoor-
dingsinstrument van de burgemeester over de kwali-
teit van de samenwerking en de gemeentelijke dienst-
verlening. Een van de onderdelen is het overzicht
aandachtspunten, waarmee het verslag start. In het
Burgerjaarverslag van 2004 waren verschillende aan-
dachts- en verbeterpunten geformuleerd. In het ver-
slag van 2005 kan gemeld worden dat de gemeente-
lijke organisatie velen punten heeft opgepikt en de
verbeteringen daadwerkelijk heeft doorgevoerd.
Nieuwsgierig? Een exemplaar van het Burgerjaar-
verslag ligt voor u klaar bij de Centrale Balie van het
Raadhuis, in de Openbare Bibliotheek, bij woon- en
zorgcentrum Bodaan (Bentveld) en bij Pluspunt
(Zandvoort Noord, voorheen AKZA). U kunt ook op de
website terecht (Bestuur > Burgerjaarverslag).

Strandafgangen
Het college van burgemeester en wethouders heeft in
de vergadering van 20 juni jl. op grond van lid 1 van
artikel 5.1.14 van de APV Zandvoort plaatsen aange-
wezen waar het verboden is fietsen of bromfietsen
onbeheerd te laten staan buiten de daarvoor bestem-
de ruimten of plaatsen. Dit in het belang van het
uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of
opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid. De volgende
plaatsen zijn hiervoor aangewezen:
- strandafgang ter hoogte van Reddingspost Zuid;
- strandafgang ter hoogte van Reddingspost Noord;
- strandafgang ter hoogte van de KNRM
- laatste strandafgang in de Zuid ter hoogte van

strandpaviljoen 1C.
Bovengenoemde strandafgangen worden veel gebruikt
door de hulpdiensten en dienen derhalve vrij te blijven,
zodat vrije doorgang te allen tijde gewaarborgd is.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Haltestraat 48, plaatsen stalenbalk, ingekomen 30

juni 2006, 2006-119Lv.
- Prins Mauritsstraat 5, verplaatsen raam, ingekomen

30 juni 2006, 2006-120Lv.
- Wilhelminaweg 5, vergroten woning, ingekomen 

04 juli 2006, 2006-122Lv.
- Cort v/d Lindenstraat 40, ged.vergroten woning,

ingekomen 06 juli 2006, 2006-123Lv.
- Weimarweg 2, ged.vergroten woning, ingekomen

06 juli 2006, 2006-124Lv.
- Kostverlorenstraat 114, ged.vernieuwen tuinhuis,

ingekomen 07 juli 2006, 2006-125Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstelling
Het college van Burgemeester en Wethouders is 
voornemens om met toepassing van artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen
voor het tijdelijk gebruiken, gedurende de periode van
27 september 2006 tot en met 04 oktober 2006,
van de navolgende locaties in Zandvoort, als kampeer-
terrein ivm de A1 Grand Prix:
- de sportvelden nabij camping “Sandevoerde”;
- het parkeerterrein “Zuid”;
- de parkeerterreinen nabij “Sportpark Duintjesveld”
- het strand ter hoogte van de strandhuisjes,

Voormelde vrijstelling ligt met ingang van 14 juli 2006
gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze
omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw
brief “zienswijze” te vermelden.
Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijze
kunt u contact opnemen met de heer J. Pach te berei-
ken onder telefoonnummer 023-5740149.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Oranjestraat 12, splitsen in appartementsrechten,

verzonden 4 juli 2006, 2006-007Sp.
- Tolweg 29, uitbreiden van de woning, verzonden 07

juli 2006, 2006-061Rv.

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking 
getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 

28 juni 2006 besloten tot:
- het aanleggen van een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van Pieter Paapstraat 12
- het opheffen van een gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats ter hoogte van Linnaeusstraat 5-1.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaar-
schrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Deze week Sunday, een
mooie rood witte gecastreer-
de kater van bijna een jaar
oud. Hij is hier geboren en
was heel bang en schuw,
daardoor zijn er niet veel
mensen die echt geïnteres-
seerd waren in deze lieve kat.
Hij begint nu pas echt te
begrijpen dat de wereld niet zo eng is als hij
dacht en dat je mensen kan misbruiken om
je te aaien en te verwennen. Hij is natuurlijk
niet een echte knuffelkat, maar dat begint te
komen. Als hij merkt dat je rustig bent en dat
er geen wilde dingen gaan gebeuren komt hij
langzaam op je af en wil wel een aai. Niet te
lang want dat is stiekem toch best eng, maar
het begin is er.We zoeken voor deze verlegen
man een rustig huisje, waar hij de tijd krijgt
om te wennen. Dat zal namelijk wel even
duren. Hij moet natuurlijk helemaal over-

nieuw beginnen als hij in een andere
situatie terecht komt.
Dus wie zoekt een maatje en een uit-
daging, kom gerust kennis maken met
Sunday of met zijn vriendje. Dat kan in
het asiel in zandvoort, Keesomstraat 5.

Geopend van maandag tot en met zater-
dag van 11.00 tot 16.00 uur, tel. 5713888.
www.dierentehuiskennemerland.nl.
Ook voor heel veel andere lieve en
gezellige dieren.

Dier van
de week

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de rest in te 
vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen maar één keer voor
in de rijen, één keer in de kolomen en één keer in de negen 
vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

7
2 4 5

4 3 6 2
7

4 5 1
3 1 4

3 4
7 5 8 2 3

5 8 4 9 6

4-seizoenen ZOMER wandeling
in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Tijdens deze wandeling staat
de ZOMERavond centraal! Het
kale zand op de zuidhellingen
is nog warm, in sommige

duinvalleien hangt al de koel-
te van de komende nacht. Op
dat moment wordt er gelo-
pen van het dichterbegroeide

Afgelopen dinsdag was het
erg onrustig op het strand. Ter
hoogte van paviljoen Jeroen
waren zo’n 60 jongens en
meisjes van de kinderdagver-
blijven Pluk en Pippeloentje
neergestreken.

De kinderpiraten werden in
groepen verdeeld en speelden

acht verschillende spelletjes.
Als aan alle spellen goed was
meegedaan, iets dat door de
begeleidende ouders en bege-
leidsters werd gecontroleerd,
kon een heus piratendiploma
worden verdiend. Naar verluid
is niemand gezakt en hebben
alle kinderen een diploma in
ontvangst mogen nemen.

binnenduin naar het meer
open duingebied. Men kan er
zien welke invloed de water-
winning en het beheer heb-
ben op de natuur; regelmatig
wordt het pad verlaten en kan
men struinen door de vrije
natuur! 

Wie zelf wil zien en ervaren
hoe het gesteld is met de
natuur van de Amsterdamse
Waterleidingduinen is van
harte uitgenodigd om aan
deze excursie mee te doen.
Trek stevige schoenen aan,
neem warme kleren mee en
voldoende drinken! 

Er wordt om 18.00 uur vertrok-
ken vanaf ingang Panneland,
Vogelenzang. De wandeling
duurt drie uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig, maar een
toegangskaart verplicht.
Deelname aan de excursie is
gratis. Bel voor meer informa-
tie Margot Slot, 023-5276145 of
kijk op www.ivnzk.nl.

Zaterdagavond 15 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland
de 3e excursie van een serie 4-seizoenenwandelingen door de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Ieder seizoen een stevige
wandeling met dezelfde route maar steeds is de natuur en de
wandeling fascinerend anders! Dwars door de duinen in stilte
op zoek naar verrassingen!

Tientallen piraten 
gesignaleerd op het
Zandvoortse Strand!

RELAX
het is 
vakantie!

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week, waarmee 
je een leuke zakcent voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook
vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant
Met spoed gezocht: Julianaweg/Emmaweg e.o.

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl

IVN ZK/Huib Koel

12 23 24 9

10 7 3 12\15 9 6

24 5 7 8 1 3

9\10 1 4 5 11

14 6 8 9 6 3

7 3 4 11 3 8Oplossing Kakuro
week 27
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Zandvoortse successen bij 
Super Prix weekend in Zolder

Bergsma werkte niet echt mee
en bij het passeren moesten
zowel Stor als zijn achtervol-
gers René Zwikker en Dick
Freebird met handen en voe-
ten er omheen. “Ik kwam op
het vuile gedeelte en daardoor
slipte ik. Ik dacht dan maar
derde. Maar ineens hadden
ook Zwikker en Freebird pro-
blemen. De één sloeg linksaf
en de ander rechtsaf. Zo een
race winnen is natuurlijk wel
prettig. Zeker als je
op de voorste rij zit
en als je concurren-
ten zich verslikken”,
aldus Stor die de
lachende derde
was. In de tweede
race wist hij het lang vol te
houden, maar uiteindelijk was
de nummer twee in de eerste
race, Dick Freebird hem te slim
af. Desondanks was onze
plaatsgenoot tevreden.

Peter Furth kende in de trai-
ning de nodige problemen. De
Zandvoorter moest van ver
komen in de eerste race en zag
zijn inspanningen beloond
met een vijfde plek. In de twee-
de race werd Furth derde. “De
tweede race was de leukste,
omdat ik met Marijn van

Prachtig weer zorgt voor mooi 
Zandvoorts Open

Goud voor echtpaar 
Heldoorn!

Het mooie weer van afgelopen maandag zorgde voor een mooi
Zandvoorts Open. Op de prachtige baan van de Kennemer Golf
en Country club streden 88 Zandvoortse inwoners om de titel
‘Kampioen van Zandvoort’.

In flight van vier werd er om
11.00 uur via een shotgun
gestart. De fairways en de
green worden zo langzamer-
hand in conditie gebracht voor
het KLM Open dat op 10 augus-
tus op de Kennemer van start
zal gaan.Velen hadden dan ook
moeite met vooral de snelheid
van de greens, die ze duidelijk
hadden onderschat. Toch
waren velen tevreden met hun
scores en meer nog dat ze deze

Kalmthout aan het strijden
was. Marijn verslikte zich en
daardoor had ik verder geen
last meer van hem”, aldus
Furth.

Bij de BRL V6 werd de eerste
race gewonnen voor Donald
Molenaar direct gevolgd door
de Belg, Marc Goossens, die
samen met Zandvoorter
Danny van Dongen een equipe
in de Belcar vormt. Derde werd

klassementsleider Jacky van
der Ende. In de tweede race
won Goossens.

Naast Goossens reed zijn co-
equipier in de Belcars Danny
van Dongen ook mee. In de
eerste race wist van Dongen
vlak achter het podium te
finishen. In de tweede race
was hij met Donny Crevels in
gevecht. “Ik heb in de tweede
race teveel van mijn banden
gevraagd, daarbij kreeg ik ook
een forse tik van Donny,
waardoor de sporing ook

Bij de BRL Light heeft Theo Stor samen met Peter Furth voor
Zandvoortse successen gezorgd tijdens het Super Prix weekend
in Zolder. Stor mocht als eerste de hoogste trede op het podium
nemen. Hij reed tegen het einde op kop, maar moest achterlig-
ger Carlijn Bergsma passeren.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort
leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Gemeente Zandvoort
Hockeyclub ZHC
IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A.
Kippetrap
La Fontanella
Monuta
Oranjehof
P. van Kleeff
Take Five
TennisDVD.nl
Trade Ard
Vrijehuizenmarkt

Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Strandpagina
-3 Ganpati
6 Que Pasa
8 Wander & Karin
9 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20a Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Administratiekantoor K.Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

wegviel. Jammer, maar Marc
reed weer een tweetal puike
races”, aldus de Zandvoorter.
Uiteindelijk werd hij achter
Crevels vijfde.

Allard Kalff reed in de eerste
race dicht tegen de top vijf
maar een lekke band gooide
roet in het eten. Op dat
moment was hij onder meer
met Donny Crevels in een hef-
tige strijd verwikkeld. De twee-
de race verliep wel wat beter.
Doordat Kalff in de eerste race
het probleem met de lekke
band had, moest hij vanaf de
zeventiende plek beginnen.
Toch wist hij bij de start een
aantal van zijn collega’s voor-
bij te komen. “Alleen tolde ik
daarna in de rondte en kwam
ik tussen de BRL Lights te zit-

ten en werd ik uit-
eindelijk elfde. Ik ga
in ieder geval vol
goede moed naar de
Nürburgring”, aldus
Kalff.

Sebastiaan Visser beleefde
aan de Super Prix weekend
weinig plezier. In de training
blies de Zandvoorter zijn
motor op.“Daarna mocht ik in
een andere auto het proberen,
maar daar ging de brandstof-
toevoer kapot. Dan denk je
het voor elkaar te hebben, en
dan kreeg ik weer te maken
met elektronicaproblemen.
Maar goed, als we deze pro-
blemen voor alleen dit week-
end hebben gehad, dan vind
ik het best”, aldus de onfor-
tuinlijke Visser.

mooie wedstrijd op juist deze
baan mogen spelen. Uitein-
delijk werden om 17.30 uur de
prijzen door burgemeester Rob
van der Heijden uitgereikt.

Als eerste eindigde de heer R.
de Kluyver met 44 Stableford
punten. Goede tweede werd
de heer K. van den Bos met 43
punten en de heer H. Kerkman
completeerde het podium met
42 punten.

Maandag 17 juli hoopt het echtpaar H. Heldoorn het feit te vieren dat zij 
50 jaar geleden trouwden. Herman is vooral bekend in de voetbalwereld 
als scheidsrechter en heeft mede daarvoor onlangs een Koninklijke
Onderscheiding gekregen. Van harte proficiat!

De beker ging naar René de Kluijver (midden)
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 NASSAUPLEIN 4 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden sfeervolle bovenwoning 
•  Woonkamer, luxe keuken, 2 slaapkamers

en moderne badkamer
•  Alle vertrekken v.v. originele paneeldeuren
•  Geheel in wittinten afgewerkt 
•  Vrijstaande woning; dus geen buren
•  Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 199.000,-

 MARISSTRAAT 15 ZANDVOORT

•  Achter de Zuid-Boulevard gelegen knusse 20-er jaren 
hoekwoning met beschutte achtertuin en achterom

•  Lichte woonkamer, L-vormige semi open keuken,
2 slaapkamers en een vide (kamer mogelijk)

•  Goed onderhouden en geheel v.v. dubbele beglazing
•  Gehele woning beschikt over originele paneeldeuren
•  Woonopp. ca. 75 m2, perceelopp. 112 m2

Vraagprijs: € 249.500,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

•  In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe
vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

•  Het pand is onder architectuur gebouwd 
•  Complete B & O installatie door gehele pand 
•  Totaal voorzien van dubbele beglazing. 
•  Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair 
•  Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-

 CORT V/D LINDENSTRAAT 2/8 ZANDVOORT

•  4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een 
heerlijk balkon

•  Gelegen op de 1e en 2e verdieping en beschikt over
lift, berging en een garage

•  Dient inwendig gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2 (exclusief de balkons)
•  Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

 VAN GALENSTRAAT 150 ZANDVOORT

•  3-kamerappartement (thans 2 kamers) op de
1e verdieping (1 van de hoek zeezijde) 

•  Gelegen in gebouw Sonnevanck met fraai zeezicht 
•  Grotendeels voorzien van dubbele beglazing 
•  Per direct te aanvaarden 
•  Woonoppervlakte 85 m2 
•  Eventueel garage te koop € 25.000,- 

 TOLWEG 16  ZANDVOORT

•  Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin, 
achterom en een grote garage.

•  7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
•  Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
•  Woonopp. ca. 175 m2, perceelopp. 189 m2

Vraagprijs: € 469.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

•  Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand
woonhuis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

•  3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer
en woonkamer met openhaard.

•  Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken
•  Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer 
•  Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 278 m2 

Vraagprijs: € 199.000,- Vraagprijs: € 498.000,-

 M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

•  In de watertorenbuurt gelegen 20-jaren hoekwoning
•  Zonnige achtertuin op het zuidwesten
•  Sfeervolle woonkamer met openhaard, moderne woon-

keuken en 2 ruime slaapkamers
•  CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005
•  Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden
•  Woonopp. ca. 95 m2, perceelopp. 110 m2

•  Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met 
royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,
4 slaapkamers en 2 badkamers 

•  In rustige woonwijk gelegen
•  Gehele woning gestuukt in lichte tinten
•  Volledig voorzien van dubbele beglazing 
•  Woonoppervlakte ca. 180 m2

Vraagprijs: € 398.500,-

 CELSIUSSTRAAT 204  ZANDVOORT

Vraagprijs: € 299.000,-
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Actueel
P5 Raadscommissie P & C

Zandvoortse 
Courant 

Cultuur
P11 Expositie in lokale kerken

Rubriek
P17 Jongerenpagina

Sport
P23 Softbal

De Mannetjes

‘Een andere wethouder
omver rijden,

dat is pas daadkracht!’

Tates in Solexrace

Zandvoort Optiek

23 en 30 juli de kadobraderie.
Wat zijn de verkeersmaatregelen? 

U leest het in de gemeentelijke 
advertentie in deze krant.

• Casino wit heel € 1,50
half € 0,75

• 10 witte bollen € 1,95

• Harde wener peer € 1,50

Geldig t/m zondag 23 juli

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

alleen deze week !

MARLIES DEKKERS
ZONNEBRILLEN

20 % KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Renault Clio 1.4i-16V AUTOMAAT 3drs.
b.j. 2002, 126500km, €8500 

nu €7950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING
Max van Heeswijk wint profronde

Wie was toch die Gorilla?

instantie om de premies die in
diverse tussensprints te verdie-
nen waren en uiteindelijk in
een adembenemende slotfase
om de eindoverwinning.

Internationaal erkende renners
als Servaas Knaven, Aart
Vierhouten, Bobbie Traksel,
Matthé Pronk, Danny Stam,
Robert Slippens, Roy Sentjes,
Addy Engels, Maarten den
Bakker, Jens Mouris en de
Australiër Greame Brown lie-

ten zien bereid te zijn om hard
te werken. Telkenmale werd
geprobeerd op het ruim één
kilometer lange parcours
Haltestraat, Raadhuisplein,
Kleine Krocht, Swaluëstraat,
Prinsenhofstraat, Brugstraat
en Zeestraat te demarreren.
Maar even zovele keren wer-
den de koplopers na een paar
ronden weer ingelopen door
het peloton.

Pronk, Slippens, Knaven en

Max van Heeswijk won zon-
dag de 1e Profronde van
Zandvoort. Niet alleen Van
Heeswijk kan terug zien op
een prima optreden, datzelfde
geldt voor de organisatoren
Arlan Berg,Mark Rasch en hun
medewerkers. In samenwer-
king met Peter Michalides,
directeur van Holland Casino
Zandvoort,hebben zij een eve-
nement neergezet dat een
aanwinst is voor de toeristi-
sche agenda.

Kleinhout staken als eerste de
lont in het kruitvat. Ruim acht
ronden lang verdedigden zijn
een voorsprong die varieerde
tussen de 10 en 20 seconden.
Half koers tekende zich een
verschil af tussen de top-
renners en de rest van de 
deelnemers, waaronder ook
Japanners en Polen.

Vijftien ronden voor het einde
vormde zich een kopgroep
bestaande uit Knaven, Van
Heeswijk, Engels, Vierhouten,
Pronk, Stam, Houben en Honig,
waarbij zich tijdens de jacht
van het peloton ook nog
Sentjes voegde. Met nog drie
ronden te gaan sprong Knaven
weg uit de kopgroep. Eén
ronde voor het einde strandde
zijn vlucht en kreeg een com-
plete kopgroep de bel voor de
laatste ronde. Daarin sloeg Van
Heeswijk toe. Hij reed tijdens
de ‘beklimming’ van de
Brugstraat iedereen uit het
wiel en kwam als winnaar over
de meet. Direct gevolgd door
de rest van de kopgroep van
wie Vierhouten de tweede,
Sentjes de derde en Knaven de
vierde plaats voor zich op eiste.
Casino-directeur Peter
Michalides huldigde na afloop
de winnaars.

Slechts één factor werkte
tegen: het warme zomerweer!
Bij wat mindere omstandighe-
den was de publieke belang-
stelling zeker groter geweest
dan het aantal toeschouwers,
dat nu hoofdzakelijk het par-
cours in de Haltestraat en
Raadhuisplein omzoomde.

Profs
De 1e Profronde van Zandvoort
is uitgegroeid tot een echt wie-
lerspektakel. De ruim dertig
coureurs die door schaatsle-
gende Rintje Ritsma werden
weggeschoten, leverden van
meet af aan strijd. In eerste

Een hoop mensen vroegen zich
dat af tijdens de solexrace
afgelopen zondagavond.
Nadat de professionals in 
84 rondes het parcours had-
den verkend, was het de beurt
aan de solexen. Aan de vraag
om er zo origineel mogelijk uit
te zien werd ruimschoots
gehoor gegeven: clowns, een
kip, ja zelfs een gorilla versche-
nen aan de start! 

De solexrace werd in twee
manches verreden. Ook beken-

de Zandvoorters, waaronder de
wethouders Gert Toonen

(PvdA) en Wilfred Tates (VVD),
streden om de eer. De win-
naars van de twee races waren
Peter Koeleman uit Voorhout
en de heer J. Hovius uit Baarn.

Max van Heeswijk wint de ronde van Zandvoort

Hete solex-kip
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Familieberichten

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Juli Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
17.09
17. 45
18.24

-
-
-
-

-
00.49
02.00
03.09
03.59

20.09
21 .18
22.28
23.40

-
1 4 . 1 1
14.50
14.44

12.29
13.40
14.39
15.39
16.22
04.50
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05.59

07.49
08.49
10.14
1 1 . 1 8
12.28
00.09
00.59
01.39

20
21
22
23
24
25
26
27

Do
Vr
Za
Zo
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Di
Wo
Do

19-07-2000                 19-07-2006

Lieve Ellie,

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde

liefs Willem

Lieve Mam,

Als ik aan jou denk,
denk ik aan liefde,

elke dag.....
ik mis je, Jeannette

Lieve Mam,

Jij bent nog steeds een deel van mijn bestaan.

veel liefs Marco

Nooit even aanwaaien,
nooit even kletsen,

ik had het zo graag gewild.

Rina

Lieve Oma,

Jij bent mijn mooiste droom,
ik mis je en hou van je.

Heel veel liefs van Marielle

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

Burgerlijke stand

Kerkdiensten

8 juli 2006 - 14 juli 2006
Geboren:
Tonnie, zoon van: Markhof, Edgar Anthony en:
Hofstra, Sabrina
Overleden:
Faber, Hans Peter, oud 44 jaar.
Jordans, Johanna, oud 84 jaar.
Breuer geb. Hupkens, Maria Helena, oud 82 jaar.
Galavazi, Wilhelmus, oud 83 jaar.
Reeders geb. Bronkhorst, Henriëtte, oud 90 jaar.
Jonkman geb. van Dijk, Trijntje, oud 78 jaar.
van Sabben, Pieter, oud 96 jaar.

ZONDAG 23 JULI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dhr. P. van Veelen uit Heemstede
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur dr. A.A. Spijkerboer uit Santpoort-Zuid
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor H. Kaandorp 
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

In Memoriam
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Volgens mij…
Volgens mij ben ik nog niet
gewend aan het Zandvoortse.
Ik mis de rust, de blauwe zee
en het Griekse strandleven. De
strandtentjes zijn daar een-
voudiger, de bedjes plus para-
sol zijn gratis en de cappucci-
no kost maar 1 euro. In de
Libelle lees ik de strandtenten-
test langs de Nederlandse
kust waarin ons strandpavil-
joen Zout op één na duurste
cappuccino zonder koekje ver-
koopt en verder staat er dat
de strandtent het gehele jaar
open is. Klop dat laatste wel?

Om op de hoogte te blijven
wat er zoal in Zandvoort
afspeelt ga ik naar de laatste
commissievergaderingen voor
het zomerreces. Eén van de
belangrijkste agendapunten
is het bestemmingsplan over
de jaarrondpaviljoens en de
verruiming van de sluitings-
tijd. De 28 bezwaren van de
belanghebbende burgers aan
de Boulevard zijn door een
commissie gehoord en alle
klachten zijn verworpen. Op
de OPZ na, hebben de partij-
en geen bezwaar om het ont-
werpbestemmingsplan aan
te nemen. Enkele raadsleden
van de VVD en PvdA vinden
dat de bewoners aan de
Boulevard niet moeten zeuren
over de overlast want men
woont nu eenmaal niet in
Wassenaar aan zee.Trouwens;
dan had men daar maar niet
moeten gaan wonen. Tevens
vraagt men zich af of de
betreffende huizen wel goed
geïsoleerd zijn. Boute uitspra-
ken, vooral als men weet dat
deze raadsleden op rustige
plekjes van Zandvoort wonen.
Zelfs de nieuwe directeur van
Take Five, de heer Heino,
woont buiten Zandvoort en
dan is het iets makkelijker pra-
ten wanneer voor jouw deur
geen overlast is gesitueerd.
Heel vervelend maar als
Zandvoortse burger moet je
nu eenmaal alert blijven,want
voor je het weet staan er
straks geen 4 maar minstens
10 jaarrondpaviljoens met een
verruimde sluitingstijd in je
straat. Dan ben je te laat om
je bezwaren in te dienen bij
een “bruisende en stralende”
gemeenteraad.

Nel Kerkman

Wielerspektakel groot succes!
Voorafgaande aan de profronde werden koersen gehouden voor
de jeugd van 8 tot 15 jaar. Onder de deelnemers ook een aantal
Nederlandse Kampioenen. Vooral bij de jongste deelnemers
toonden de meisjes aan de even knie te zijn van de jongens.

Aan de race voor de oudste
jongens en meisjes werd ook
deelgenomen door onze
plaatsgenoot Ralf van der
Ham. Hij mocht uit handen
van Sportraad voorzitter Wim
Buchel als enige Zandvoortse
deelnemer een aanmoedi-
gingsprijs in ontvangst nemen.

Het slot van het voorprogram-
ma was de wedstrijd voor
elite-dames, waarin drie ren-
sters van begin af aan domi-
neerden. Oud Nederlands kam-
pioene Sissy Alebeek bleef
baan- en mountenbike kampi-
oene Adri Visser en Esther
Pennings voor.

Succes
Samenvattend kan gesteld wor-
den dat de Ronde van
Zandvoort een groot succes is
geworden en beslist voor her-
haling vatbaar is. Dankzij de
perfecte organisatie, zowel qua
veiligheid (met een optimale
parcours afzetting) als vooral
qua deelnemersveld en gezien
de belangstelling van sponso-
ren,kan dit evenement uitgroei-
en tot een begrip. Een ronde
waaraan de renners die niet zijn
geselecteerd voor de Tour de
France graag zullen deelnemen.
Afgelopen zondag is een gewel-
dig stukje Zandvoort Promotie
gepresenteerd.

Burgemeester ontvangt
ideeënindieners

Los van elkaar hebben circa 10 kinderen de laatste tijd een soort-
gelijk idee in de bus bij de Centrale Balie van het raadhuis
gedaan. Ze hadden allemaal dezelfde strekking: speelplaatsen
creëren in de wijken.

De een wil graag een skate-
baan en de ander een speel-
tuin, terwijl een derde genoe-
gen neemt met een aantal
speelattributen. Burgemeester
Rob van der Heijden ontving de
jonge ideeënindieners in de
raadzaal waar limonade en
cake op ze stond te wachten.
Bijgestaan door een beleids-
ambtenaar legde de burge-
meester uit dat het niet zo sim-
pel is om zomaar eventjes
ergens iets neer te zetten. Eerst
moeten er plannen door het
college worden ingediend en
moet de gemeenteraad geld
beschikbaar stellen. In die plan-
nen moet worden aangegeven
waar het komt en wat er komt.
De kinderen hadden zich goed
voorbereid en gaven de burge-
meester een aantal tips met

locaties die volgens hun het
meest geschikt zouden zijn.
Ook was er een voorstel om
direct een speelterrein op het
Van Fenemaplein te maken,
alleen moest de burgervader
dat afkeuren in verband met
geluidsoverlast. Wel gaf hij de
ambtenaar opdracht om te kij-
ken of er op korte termijn iets
gerealiseerd kan worden.

De ambtenaar meldde nog dat
het eerste, experimentele
speelterrein bij het Huis in de
Duinen zal komen. Het zal een
ontmoetingsplaats voor de
jongere en oudere jeugd wor-
den en er wordt tevens
gedacht aan een schaak- of
damtafel.Wanneer dat gerea-
liseerd gaat worden is voorals-
nog niet bekend.

Cartoon          Hans van Pelt

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Uitslagen
De winnaars in de diverse categorieën zijn:
8/9 jarigen: Michael Groot (Ulysses Amsterdam)
9/10 jarigen: Jip van de Bos (DTS Zaanstad)
10/11 jarigen: Jordi Talen (DRC De Mol)
11/12 jarigen: Sem Bleiksloot (Ahoy Rotterdam) 
12/13 jarigen: Ashlynn van Baarle (Ahoy Rotterdam) 
13/14 jarigen: Fabian Ammerlaan (Ahoy Rotterdam)
Dames Elite: 1. Sissy van Alebeek (RCMD De Coureur),

2. Adri Visser (Alcmaria Victrix) en 
3. Esther Pennings (RTV Bollenstreek)

Profs:1. Max van Heeswijk (Discovery Channel),
2. Aart Vierhouten (Skil-Shimano),
3. Roy Sentjes (Rabobank) 
4. Servaas Knaven (Quick Step).
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Paardenrennen,
Diverse races in de Zeestraat

Kermis. Binnenterrein Circuit Park
Zandvoort

Tropicana Festival, live muziek 
op diverse podia in centrum

Zandvoort (A)live, derde editie 

DoDare Festival of Speed, Circuit Park
Zandvoort

Augustus
Masters of Formula 3, Circuit Park
Zandvoort.
De Masters is inmiddels een instituut
geworden: de hoge school voor jonge 
mensen, de meest competitieve
Formule 3 race ter wereld.

Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-
festival op diverse locaties

KLM Open. Internationaal Heren Golf
toernooi, Kennemer Golf Club

Zomermarkt
Grote markt met honderden kramen,
verspreid door het hele centrum

Kerkplein Concert: Koorconcert
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur,
gratis toegankelijk (na afloop 
collecte voor de restauratie van het
unieke Knipscheer kerkorgel). Utrechts 
Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori 

Racemarkt. Centrum en Noord-
boulevard tot aan het circuit

4

Met spoed zoeken we ervaren 

barpersoneel 
(full time/part time) 

ibv diploma Sociale Hygiëne
Bel Wim Pastoors: 06-2523 1846

Binnenkort opent 
Het Wapen van Zandvoort 

weer haar deuren.Pannenkoekenhuis De Duinrand
is gelegen naast de ingang van de

duinen aan de Zandvoortselaan te Zandvoort. 
Na een wandeling in deze prachtige omgeving

kunnen de gasten genieten van onze pannenkoeken 
die nog op ambachtelijke wijze worden gebakken!

Ter versterking van ons jong en
gezellig team zoeken wij:

Serveersters
Voor de vakantieperiode en de weekenden 

en tevens voor vast

vanaf 16 jaar
die zelfstandig kunnen werken,representatief, 

enthousiast enklantvriendelijk zijn

Voor info neem contact op met Onno Randsdorp
Tel. 023-5730062 of 06-42745673

Pannenkoekenhuis De Duinrand
Zandvoortselaan 130A,
2042 XC  Zandvoort

Swingen aan zee met
Swingsteesjun

Drie Strandfeesten op zondag
23 juli, 13 en 27 augustus

Naast de wekelijkse
dansfeesten op vrijdag
en zaterdag, worden 
drie extra beachparties
georganiseerd. De dj’s
draaien vanaf 17.00 uur
tot middernacht een
zomerse mix van muziek
uit de jaren 60, 70 en 80
en hedendaagse muziek.
Voor de beachparties

kan in de voorverkoop 
nu al kaarten worden
besteld bij Take Five aan
Zee.

Kijk voor meer informa-
tie op 
www.swingsteesjun.nl

Swingsteesjun, in de wijde regio bekend van het
rookvrij swingen in het treinstation van Haarlem,
gaat deze zomer drie keer swingen aan zee bij strand-
paviljoen Take Five.

Wegens vakantie is de 
praktijk gesloten

21 juli t/m 4 augustus 2006
Voor waarnemingen:
A t/m K: dr. Scipio 

(tel. 5712058)
L t/m Z: dr. Van Bergen 

(tel. 5719507)

Na 17.00 uur en in het weekend, 
bel: 5453200

De BIAmed spreekuren gaan wel door.
Houd u rekening met extra blikken maaltijd
vervangers, deze kunt u in deze periode alleen
tijdens de BIAmed spreekuren aanschaffen!!

F.B. Weenink, huisarts
Kostverlorenstraat 70a
2042 PK Zandvoort
Tel. 5712499
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Met oog en oor
de badplaats door

De internationale vier-
daagse van Nijmegen
De redactie van oog en oor is
zeer nieuwsgierig naar het
aantal Zandvoorters dat de
90 ste Nijmeegse gaat lopen
en hoeveel jaar achter elkaar
ze al meedoen. Misschien wil
het thuisfront de redactie
bellen of mailen (zie info
boven) zodat we in het
volgende oog en oortje 
een overzicht kunnen zetten.
Het zal dit jaar, door de ver-
wachte zonnige weersvoor-
spelling, een zware vierdaag-
se worden.

In het zonnetje
Ondanks de vele zonuren wil-
len we iemand eens goed in
het zonnetje zetten. Het is de
beheerder van het openbare
toilet
bij het busstation
van de Louis
Davidstraat. Zijn
achternaam is, na
een ware zoek-
tocht, ons onbe-
kend.Wie weet de
naam van deze
meneer, die na 35
jaar trouwe dienst
zijn schoonmaak
attributen in de
boom hangt.
Misschien hebt u
nog nooit gebruik
gemaakt van de
toiletten maar
wist u dat je van
5.30 tot 24.00 uur terecht
kunt en een sanitaire stop
slechts 10 eurocent kost?
Voor dat bedrag hoef je toch
geen wildplasser te zijn. Of
de gemeente al een opvolger
heeft om de toiletten open-
baar te houden is niet
bekend. Wordt vervolgd.

Rondje toilet
Tijdens onze zoektocht naar
de naam kwamen we tot de
ontdekking dat er al veel
mensen op vakantie zijn, de
bewuste beheerder zelf ook.
Gelukkig zijn we niet voor
één gat te vangen en kwa-
men we terecht bij het vol-
gende openbare toilet waar
Jolienke Piët in het Rotonde
gebouw de scepter zwaait.

Helaas wist ook zij de achter-
naam niet, maar ze vroeg ons
wel of we over een jaar terug
kwamen om haar in het zon-
netje te zetten. Jolienke werkt
dan alweer 10 jaar bij deze
toiletten en ze vindt het nog
steeds een leuke baan. Zij
heeft vaste plasklanten en er
ligt een gastenboek op tafel
dat vol staat met leuke
opmerkingen. Heel bijzonder,
want welk toilet heeft dat
nou? De kosten van dit toilet
zijn 40 eurocent. Wel iets
duurder dan in het dorp en
de openingstijden zijn ook
anders maar verschil moet er
zijn. Op strand plas je op
niveau en ondertussen kan je
partner op één van de bank-
jes met een stoffertje het
zand van zijn voeten halen.
Extra service van Jolienke.

EHBO post
In hetzelfde gebouw is ook
de EHBO post gevestigd. Na
Jolienke hebben we bij
Yvonne Roosendaal een
bezoekje gebracht. Op die
middag had ze het niet zo
druk en er waren nog geen
vermiste kinderen. Volgens
Yvonne blijkt er een misver-
stand te zijn met betrekking
tot de huisartsenpost. Er
komen door de week vaak
mensen voor hulp naar de
huisartsenpost, die echter
alleen in het weekend
geopend is. Op de andere
dagen moet u voor hulp naar
de dienstdoende arts.

Flessenpost
Je loopt op het strand en ziet

ineens een fles liggen. Nou,
denk je, ouwe zooi! Maar,
er zit iets in! Het zal toch niet
waar zijn, een brief in een 
fles. Als er in het verleden 
een brief in een fles aanspoel-
de, dan betekende dat meest-
al niet veel goeds. Vaak was
het een bericht van een
bemanning die in nood 
verkeerde. En dikwijls ook 
de laatste boodschap voor 
de families thuis. Gelukkig
zijn er nu heel wat betere
noodsignalen en zijn redders
vaak zeer snel ter plaatse.
Toch is het nog steeds leuk
om een fles te vinden. In 2005
werden er 16 flessen gejut
met briefjes erin. De laatste is
op 6 juli 2006 door Hein
Schrama gevonden voor de
Watersportvereniging Zand-
voort. In een wijnfles zat een

briefje en enige
gedichten van
Shakespeare’s
Romeo en Julia
met als afzender
Julia Calpuletti.
Waarschijnlijk
een naamgenote
uit de klassieker
van Shakespeare.
De fles plus
briefje zijn te
bewonderen bij
het juttermu-
ZEE-um in de
Rotonde. Tijdens
de schoolvakan-
tie’s is het jutter-

museum dagelijks open.

Sproeien
De tuinplanten en bomen
hebben bij deze extreme zon-
neschijn behoefte aan veel
water en moeten vaker ge-
sproeid worden. Dit doet men
in de ochtend- of in de avond-
uren maar niet midden op de
dag. Op maandagochtend
werden de lavendelplanten
die in de rotonde van het
Raadhuisplein staan om 12.00
uur (op het heetst van de
dag) lekker nat gespoten. Ook
het wegdek profiteerde mee.
Zou de plantsoenendienst
een maandagochtendgevoel
hebben gehad tijdens het
plaatsen en afstellen van de
sproeier?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De raadscommissie Planning & Control behandelde vorige week
woensdag drie agendapunten, die de gemoederen al enige tijd
bezighouden. In de eerste plaats was er de vraag of het
jaarrondpaviljoen wat betreft de openingstijden een uitzonde-
ringspositie moet krijgen. Samen met het door de CDA-fractie
ingebrachte punt over de erfpacht voor de omgeving van 
het Van Fenemaplein en het terugbetalen van de volgens een
rechterlijke uitspraak ten onrechte geheven baatbelasting,
zorgde dat voor een interessante vergadering.

den afgewacht wat er in de
raadsvergadering van septem-
ber beslist zal gaan worden.

Erfpacht
Het CDA had verzocht het
agendapunt erfpacht Midden-
boulevard aan de orde te stel-
len, omdat de Christen Demo-
craten van oordeel zijn dat het
college in deze afwijkend heeft
gehandeld dan de raad heeft
besloten. Volgens wethouder
Toonen is daar geen sprake van.
Hij stelde binnenkort in overleg
te gaan met de bewoners en de
zaak voor september geregeld
te hebben. Hij verzocht de com-
missie dit overleg af te wach-
ten. Een verzoek dat door een
meerderheid werd ingewilligd.

Baatbelasting
“Wie gaat de € 830.000 op-
hoesten die de gemeente vol-
gens een rechtelijke uitspraak
moet terugbetalen of kwijt-
schelden aan de eigenaren van
panden in het centrum, die tot
voor kort in aanmerking kwa-
men voor de heffing van baat-
belasting?” Die vraag stelde
Gert Jan Bluijs (CDA) aan het
college. Wethouder Toonen is
van mening dat de gemeente
moreel verplicht is deze uit-
spraak zo snel mogelijk uit te
voeren en dat de gederfde
inkomsten moeten worden
betaald uit de algemene reser-
ve. Een uitgangspunt dat geen
genade vond in de ogen van het
CDA. Bluijs is van mening dat
niet klakkeloos moet worden
overgegaan tot uitbetaling en
dat eerst moet worden geke-
ken naar andere mogelijk-
heden, omdat anders de burger
moet opdraaien voor dit verlies
aan inkomsten van de gemeen-
te. Wethouder Toonen en de
overige fracties deelden de
mening van Bluijs niet.Toonen
daagde de CDA-er uit zelf met
een oplossing te komen die 
dan in de raadsvergadering van
september kan worden meege-
nomen.

Burgemeester tegen andere
openingstijd jaarrondpaviljoen 

Jaarrondpaviljoens
“Als er straks meer jaarrondpa-
viljoens komen zal ik met de
eigenaars komen tot de oprich-
ting van een aparte belangen-
groep”. Dat liet de insprekende
Leo Heino als vertegenwoordi-
ger van het jaarrondpaviljoen
de commissie en burgemees-
ter Van der Heijden weten, tij-
dens zijn inspraakbeurt over
het verzoek om de sluitingstijd
voor het bedrijf op te rekken tot
01.00 uur.

Een verzoek dat zowel door de
PvdA bij mondde van Fred
Kroonsberg als door de VVD via
Fred Paap krachtig ondersteund
werd en ook bij de SP, GBZ en
Groen Links geen bezwaren op
riep. Des te meer waren die er
bij OPZ. Bruno Bouberg Wilson,
die zijn zieke fractiegenoten
Boevé en Suttorp verving,
maakte duidelijk dat zijn partij
wil dat de afspraken worden
nagekomen, die bij de start van
de pilotperiode gemaakt zijn.
Bovendien was hij van mening
dat het verlenen van toestem-
ming aan één strandbedrijf om
langer open te mogen zijn een
precedent zou scheppen ten
opzichte van de niet-jaarrond
paviljoens. Ook vreesde hij, net
als de avond ervoor in de com-
missie Raadszaken, dat de
belangen van omwonenden
geschaad zouden worden door-
dat zij meer overlast zouden
ondervinden. De mening van de
OPZ-vertegenwoordiger, dat de
gemaakte afspraken die bij de
start zijn gemaakt moeten wor-
den nagekomen, werd gedeeld
door CDA-er Gert Jan Bluijs.
Portefeuillehouder burgemees-
ter Van der Heijden bestreed de
mening van PvdA en VVD, dat
kijkend naar de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV)
hij voldoende ruimte had om
toe te staan dat het jaarrond-
paviljoen bij bijzondere gele-
genheden tot één uur open
mocht blijven. Gezien de posi-
tie die OPZ innam, moet wor-
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De ouderenpartij (OPZ)
heeft in de persoon van
Marten Bierman een hoop
kennis, inzicht en bestuur-
lijke ervaring naar
Zandvoort gehaald. De 66-
jarige ingenieur, weten-
schapper en deskundige op
het gebied van ruimtelijke
ordening, heeft talloze boe-
ken en rapporten op zijn
naam staan, was oprichter
en voorzitter van de
Vereniging van Behoud
IJsselmeer, is onafhankelij-
ke lid van de Eerste Kamer geweest en heeft in tal andere zaken
een hand gehad. Het belangrijkste voor Zandvoort is natuur-
lijk zijn functie als wethouder. Wie is Marten Bierman en wat
drijft hem om na zijn pensioen toch een baan als wethouder
van onder andere Ruimtelijke Ordening, Personeel en
Organisatie aan te nemen.

Politiek Interview met wethouder OPZ:

Helaas kijken veel politieke par-
tijen alleen maar naar de ver-
deling van welvaart in de
samenleving en niet naar de
natuur die het voortbrengt”,
legt hij uit. Dat is ook een van
de redenen waarom Bierman
zijn eigen politieke partij
‘Groenen’ oprichtte in de jaren
tachtig. “Er was nergens een
partij waar ik me in kon vinden
dus dan richtte ik er zelf maar
eentje op”, glimlacht hij. En dat
is Marten Bierman ten voeten
uit, als iets in zijn ogen beter
kan zelf de verantwoordelijk-
heid nemen en in actie komen.
Zo heeft hij zich ingezet voor
het behoudt van het
IJsselmeer, waar hij jaren heeft
gewoond met zijn vrouw en
kinderen. “Ik ben een oorlogs-
kind en ben opgegroeid met
de wederopbouw. De hele
samenleving moest opnieuw
uit de grond gestampt wor-
den. Dat gevoel van samen-
werken aan een betere samen-
leving zit heel diep in mij”,

vertelt Bierman als we terug-
kijken op zijn jeugd.

Waarschijnlijk is ook in zijn
jeugd de passie voor bouwen
en architectuur opgelaaid. Na
in dienst gezeten te hebben
ging Bierman naar de TU in
Delft om daar voor architect te
studeren. Tijdens zijn werk als
architect kwam hij erachter
dat alleen bouwen niet veel
zoden aan de dijk zet.“Je moet
al een visie hebben over hoe de
samenleving er over twintig
jaar uit ziet en daar moet je de
ruimte naar benutten en
gebouwen naar bouwen. Er zit
een hele maatschappelijke
kant aan.” Wat Bierman ook
trok aan de architectuur is de
schoonheid van de gebouwen
zelf. Het mooie combineren,
met zo functioneel mogelijk de
ruimte en de gebouwen
benutten.

Zo ontwikkelde hij zich als
beeldend kunstenaar. Zijn
kunstwerken als graficus heb-
ben in de jaren zestig in een
overzichtstentoonstelling
gehangen van het Stedelijk
museum in Amsterdam. “Ik
was er heel goed in en heb
zelfs mijn studiekosten ermee
kunnen betalen. Maar ik wilde
meer, daarom heb ik de keuze
gemaakt om mijn andere kwa-
liteiten in dienst te stellen van
de maatschappij. Het klinkt
heel edelmoedig, maar zo zit
ik in elkaar. Het heeft allemaal
te maken met de tijd waarin ik
ben opgegroeid”, beredeneerd
de aimabele wethouder
bescheiden. Dat hij veel voor
de Nederlandse samenleving
op planologisch gebied heeft
betekend is duidelijk, nu is het
aan de gemeente Zandvoort
om deze kennis en zijn enthou-
siasme te benutten.

Marten Bierman

Door Lenna van den Haak

Ja u leest het goed, Marten
Bierman was al met pensioen
toen hij gevraagd werd door
OPZ om bij de partij te komen,
met uitzicht op het wethou-
derschap. “De functie trok me
erg aan om van een groot pro-
ject als de Middenboulevard
iets heel moois en waardevols
te maken. Verder is Zandvoort
omringd door natuur en dat is
een groot goed. Dat is ons
goud en daar moet zo goed
mogelijk mee omgegaan wor-
den”, vertelt Bierman van ach-
ter zijn bureau op zijn werk-
plek.

Bierman staat bekend om zijn
donkergroene kleur. Hij vindt
dat de planeet met zijn
natuurlijke hulpbronnen het
belangrijkste is en dat wordt
door veel partijen vergeten.
“Zonder lucht en water is de
mens nergens en daar moeten
we voorzichtig mee omgaan.
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Bijna had ze de veertig jaar vol gemaakt.’ Juf’Coby Grimberg gaat
de openbare basisschool ‘De Duinroos’ verlaten. Noodgedwon-
gen, want ze zou best nog wel die veertig vol willen maken.

begonnen maar al na vier 
jaar verhuisde zij naar de
Plesmanschool. Uiteindelijk is
zij 36 jaar aan de openbare
basisschool verbonden ge-
weest en heeft ze veel kinde-
ren groot zien worden.

Juf Grimberg stopt ermee

Vorige week donderdag kreeg
zij een afscheidsreceptie aan-
geboden waar veel collega’s en
oud-collega’s aanwezig waren
om haar het beste te wensen.
Juf Grimbergen is bijna veer-
tig jaar geleden in Amsterdam

Loosdrecht aan toe. En ze kwa-
men! Sterrenzaken en de ‘min-
dere’ goden hadden afgevaar-
digden gestuurd. Circa 60
personen hadden de gelegen-
heid aangegrepen om naar
Zandvoort te komen en het
was één feest van herkenning!
De culinaire gasten lieten de
lunch, met veel vis en schaal-
dierspecialiteiten, zich goed
smaken en menige relatie werd
aangehaald.Van Goor was dan
ook na afloop een gelukkig
man die zijn ‘netwerk’ behoor-
lijk heeft kunnen uitbreiden.

Restaurant de Albatros 
verzorgt netwerklunch

Van Goor:“Door de drukte zien
we elkaar veel te weinig en
hebben we dus niet de gele-
genheid om ideeën uit te wis-
selen en wellicht iemand
ergens mee van dienst te zijn.
De bedoeling is om gezellig
met elkaar te eten en te drin-
ken, te praten over ons vak en
iedereen de gelegenheid te bie-
den om met andere restaura-
teurs en hun chefs in contact
te komen.”

Uitgenodigd waren 46 restau-
rants uit de verre regio, tot aan

een ongekend aantal mogelijk-
heden. Het is een ‘all round’
hotel, ideaal voor de zakelijke
markt met haar trainingen en
vergaderingen, maar ook uiterst
geschikt voor toeristen die voor
het strand, circuit of om te fiet-
sen komen”aldus Creemers.“Ik
zie in het bijzonder toekomst in
de regiofunctie van het hotel.”

Het à la carte restaurant Tethys
en het grote lounge terras,
gecombineerd met een zeer
gemotiveerd team biedt zeer
veel mogelijkheden voor de
regionale markt van Zandvoort.
Volgende maand zal deze krant
een uitgebreid interview publi-
ceren met de nieuwe manager,
Sander Creemers.

Managementwisseling in NH Zandvoort
Per 1 juli is Sander Creemers als
Operations Manager in NH
Zandvoort begonnen. Deze
nieuwe verantwoordelijke voor
het NH hotel aan de kust was
voorheen Rooms Division
Manager van het congreshotel
NH Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout, en heeft er veel zin!
“NH Zandvoort is een hotel met

Eigenaar Richard van Goor had afgelopen maandag een aantal
van zijn collega’s uit de regio uitgenodigd om in ‘zijn’ Albatros
een lunch te komen nuttigen. Het was zijn bedoeling om de
banden tussen de diverse chefs en eigenaren van de wat bete-
re bedrijven eens een beetje aan te trekken.
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Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

Ook voor uw 
Solexonderdelen!

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Kortebaandraverij

Prijsuitreiking in Danzee
met live muziek

Aanvang 18.00 uur

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31

Swingende én tropische 
dansfeesten in

Take Five aan Zee

zondag 23 juli, 13 & 27 aug.

moderne- en muziek uit 
de ‘70, ‘80 en ‘90

Meer informatie op 
www.tfaz.nl en 

www.swingsteesjun.nl

Boulevard Paulus Loot 5
Zandvoort Zuid, 023-5716119
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Toerist van de week

Zaterdag rond middernacht komen er drie jongens aan mij 
vragen waar het ‘leuk’ is. Ze bedoelen, waar in Zandvoort een
discotheek is voor 18 jaar en ouder.We staan voor café Oomstee,
maar dat lijkt de jongens niet echt wat voor hun leeftijd. Ik wijs
ze de weg naar de Scandals, Danzee en Chin Chin en ze volgen
mijn instructies. Plotseling besef ik me: Toeristen! Ho. Wacht.
Even een interviewtje. De toerist van deze week is Dave van Ee.

Door Stephanie Vork

Dave heet eigenlijk Davy,
“maar iedereen mag Dave zeg-
gen”. Hij is 18 jaar, werkzaam
bij een cateringbedrijf en komt
uit Stroe. Waar? Stroe. Ligt in
Gelderland, een dorp in de
gemeente Barneveld, ergens
tussen Amersfoort en Apel-
doorn. Samen met acht vrien-
den verblijft Dave een weekje

in Zandvoort, in een huisje in
Center Parcs. De jongste is Dave
en de oudste is 24 jaar. Ze ken-
nen elkaar omdat ze allemaal
bij dezelfde ‘keet’ horen. Het
fenomeen ‘keet’ is in de boeren-
dorpjes op het platteland erg
populair. In Noord-Holland ken-
nen wij dit niet echt. “Het
begint met hangen op straat
met een paar. Er valt helemaal
niks te beleven in de dorpjes
waar wij vandaan komen en
hangjongeren worden van
straat gehaald. Nou, dan begin
je maar een keet met z’n allen”,
legt één van de vrienden van
Dave uit. En die keet is vaak een
stacaravan, ergens op het erf
van een boerderij.

De acht vrienden komen in
Zandvoort hun vakantie vieren,
omdat het aan de kust is. Maar
ja, er zijn meerdere plaatsen
aan de kust, dus waarom nou
persé Zandvoort? “Hmm, ja
goeie vraag. In Scheveningen
heb je geen Center Parcs.”Okay.
En zijn er nog klachten over dit
dorp? “We missen beter open-
baar vervoer heen en weer tus-
sen Haarlem. We willen daar

graag nog een keer stappen,
maar dan moet je met de 
taxi terug en dat is duur.”
Misschien een idee voor de
TukTuk’s?

Dave is zelf al meerdere malen
in Zandvoort geweest. “Sinds
mijn tweede jaar kwam ik hier
altijd met mijn ouders.” Maar
de laatste keer dat hij hier was,
is alweer een tijdje geleden.
Dus het uitgaansleven in
Zandvoort moet hij nog ont-
dekken. Eén van de vrienden
kijkt op zijn horloge. Hij wil
feesten. Ik zet ze af voor één
van eerder genoemde disco-
theken en wens ze nog een
fijne vakantie.

‘Keten’ in Zandvoort

Met een ZandvoortPas wordt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

Tropicana festival belooft
heet spektakel te worden!

Op zaterdag 29 juli vindt ‘s avonds in het centrum van Zandvoort
weer het Tropicana festival plaats. Op verscheidene podia zul-
len meerdere Latijns-Amerikaanse bands van diverse pluima-
ge hun swingende muziek over de mensen uitstorten. Gezien
de ervaring van de afgelopen jaren zal het publiek zich laten
inspireren door het opzwepende ritme en menigeen zal mee-
swingen alsof het hen te heet onder de voeten wordt.

Vanaf 20.00 uur tot midder-
nacht kan het publiek zich
laten meevoeren op beelden
en klanken die zullen doen
denken aan het spektakel 
van het carnaval in Brazilië.
Zo zullen er onder andere 
optredens zijn in het midden
van de Haltestraat van de
Braziliaanse band Sambatula,
een 12-mansformatie die 
de originele Samba ten 
gehore brengen. De muziek

wordt visueel ondersteund
met schitterende danseressen.
De levensvreugde stroomt
over in de ritmische danspas-
sen van deze prachtige dames.

Zandvoort zou echter Zandvoort
niet zijn als er niet ook aan de
kleintjes gedacht zou worden.
In samenwerking met het loka-
le radiostation ZFM wordt er,
tevens op de locatie midden
Haltestraat, van 18.30 tot 20.00

een kinderdisco georganiseerd.
Fantastisch voor iedereen om
naar te kijken,ook als men geen
kroost heeft. Dansen zoals het
ons door moeder Natuur is inge-
geven en die we onder invloed
van vadertje Tijd nog wel eens
dreigen te vergeten.

Tussen de hoofdacts door zal
op elke locatie stilte geen ruim-
te krijgen om zijn plek in kun-
nen nemen. Daar is op dit
heetste festival van het jaar
geen ruimte voor. Op het Kerk-
plein wordt tussen de pauzes
van de allround zevenmansfor-
matie salsaformatie Barito, een
optreden verwacht van een
Brass band. Dat belooft een
interessante mix van culturen
te worden. Op het Dorpsplein
zal de band Harvey and friends
zijn beste Salsa beentje voor
zetten. In Zandvoort is altijd
plek voor mensen met veel
gezellige vrienden. Helemaal
als ze ons een onvergetelijke
avond zullen bezorgen. Op het
Gasthuisplein maakt Salsa DJ
met percussie band zijn
opwachting en vanaf 22.00
uur slaat DJ Sidney Samson
met percussie formatie zijn
slag in de Haltestraat.

Kortom, het organiserende
comité van Stichting Zandvoort
Evenementen Promotie heeft
weer zijn uiterste best gedaan
om Zandvoort’s plek als meest
swingende badplaats van
Nederland te bevestigen.

Kermis weer terug op oude stek
Tien dagen Oud-Hollands vertier

In no-time worden ruim der-
tig zaken opgebouwd. Voor de
oudere jeugd staan een auto-
scooter, Spookhuis en
CakeWalk klaar. Voor de jon-
gere kermisgasten staat er
natuurlijk een Draaimolen
opgesteld. ‘Altijd prijs’ geldt
voor de kleinsten bij de
Lijntrek en Eendjes vissen.
Leuk voor hen is ook de Aqua
Blasta. Bij deze laatste attrac-
tie fungeren de kinderen als
echte brandweerlieden.
De behendigheid kan door de

Terecht wordt er wel eens gezegd dat de kermis het grootste,
gratis toegankelijke, openbare pretpaleis van Nederland is. Ook
Zandvoort kan zich opmaken voor enkele dagen van puur
Hollandse vermaak. Van vrijdag 21 t/m zondag 30 juli zal de ker-
mis zijn kamp opslaan op parkeerterrein Paddock 3 van Circuit
Park Zandvoort.

volwassenen worden getest
bij de Grand Pusher, Jackpot
en de Lucky Cranes. Bij Van
Gogh’s Tekenstudio kan in
razend tempo een karakteris-
tiek portret worden gemaakt!
De oliebollenkraam, suiker-
spin- en popcornverkoop en
snoepkraam zorgen voor het
stillen van de hongerige
magen en de lekkere trek.

Clown Bassie 
Zaterdag 22 juli en zaterdag
29 juli wordt er een voor
Zandvoort unieke vuurwerk-

show gebracht. Rond de klok
van 22.30 uur zal de skyline
van Zandvoort worden ver-
licht door deze geweldige
shows.
Dinsdag 25 juli en donderdag
27 juli is het Eurodag. Dit
betekent dat alle draaiende
attracties dan voor slechts
één euro per persoon per rit
beschikbaar zijn. Als dat geen
goedkoop kermisvieren is!
Vrijdag 28 juli komt Clown
Bassie naar de kermis in
Zandvoort. Vanaf 19.00 uur is
deze kindervriend aanwezig
op het kermisterrein om van
alles aan de jonge kermisbe-
zoekers uit te delen, zoals
vlaggetjes en buttons, maar
natuurlijk ook gratis kaartjes
voor de kermis!

Openingstijden
De kermis is dagelijks ge-
opend van 13.00 tot 23.00 uur
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Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden
------------- 

OHD dranken groot-
handel zoekt

Bezorg medewerker
leeftijd va. 21 jaar in
bezit van rijbewijs

Voor info 023-5738777
------------- 
Gezocht:

Woonruimte voor wer-
kende vrouw. Vanaf 1
september te betrek-

ken. Max. €500. Bel 06-
11485196

-------------
OHD Dranken groot-

handel Zoekt
Assistent bezorger /

magazijn medewerker
Leeftijd va 16 jaar
Info 023-5738777

------------- 
Garagebox te huur.
Tjerk Hiddesstraat

Zandvoort,
€95,- p.m.

Inl. 5714825, bgg.
5714170

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tevens door u in te vullen:

Uw naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Bedrijfsnaam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

ZANDKORRELS INVULBON

Schoonheidssalon
Chez-Ans

Behandelingen met
biologisch 

dynamische producten
van Weleda.
Tel. 5713196,

Flemingstraat 52.
-------------

Onderhoudsbedrijf
Rohde

Voor elke klus,
groot of klein.

Voor info:
023-5403144 of 
06-3878 2747

of kijk op www.onder-
houdsbedrijfrohde.nl

I.b.v. KvKnr.
------------- 
Gevraagd:

Handige jongen 
± 17 jaar

voor de afwas(machine)
en keukenwerk-

zaamheden.
Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14 
Tel.: 023-57 121 02

-------------
Young girl finished her
studies and is looking

for a job as 
receptionist

at a hotel.
Call: 06-23234940

(Cora)

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Vaste planten en 
éénjarigeHét adres voor vakwerk

bij u thuis of in uw bedrijf!
Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 

Tel. 023-5739278
e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vakantie
Wij zijn er even tussenuit
t/m maandag 7 augustus

Dinsdag 8 augustus zijn wij weer open.

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Z A N D K O R R E L S

Chin-Chin bedankt 

voor de ontzettend
gezellige avond!!!

Jeffrey
Bas
Ronald
Sander
Lotte
Wokkie & 
Rick de Kok 
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abscis op en rond het voorma-
lige altaar. Ook staan er vanaf
aanstaande zaterdag objecten
in de Protestantse kerk. Mede
door de overvloedige lichtinval
is de sfeer rond de beeldhouw-
werken heel anders.

Van de objecten in de Agatha
kerk springt het beeldhouw-
werk ‘Vrouwen bij het graf’
van Clementine van Polvliet in
het oog. Afhankelijk van de
lichtinval lijkt de albaststeen 
schitterend te veranderen 
van kleur en textuur. Ook ‘De

Expositie in Lokale Kerken 
Zandvoort heeft
kunst van niveau in
huis. Op initiatief
van de Lokale Raad
van Kerken wordt in
zowel de Protestant-
se als in de Katho-
lieke kerk een expo-
sitie gehouden van
kunstenaars uit de
regio. Een korte
beschouwing.

Door 
Ton Timmermans

Kunstwerken en kerkelijke
milieu. Beide versterken elkaar.
De presentatievorm is over-
zichtelijk en weldoordacht,
waardoor de werkstukken aan 
waarde winnen. Zo komen
schilderijen, foto’s en wandkle-
den goed tot hun recht op de
neutraal wit geverfde panelen.
Het langgerekte gangpad in de
zijbeuk van de Agathakerk
zorgt voor een rustige sfeer
voor de werken met het cen-
trale thema ‘Geloof, hoop en
liefde’. Beeldhouwwerken krij-
gen de nodige ruimte in de

engelenschouder’ van Adrian
Meijboom kent een soortgelijk
effect. Uiteraard perfect past
in een kerkelijke omgeving het
beeld ‘Meditatie’ van Thea de
Roode. Hoewel de wandkleden
van Corrie Wijnker enigszins
gedateerd zijn, geven ze mythi-
sche vergezichten, fantasierijk
geschilderd met behulp van
pluizig wol. Het patchwork van
Riet Slegers laat veel aan de
fantasie van de kijker over. Het
schilderij ‘De blijvende Drie-
Eenheid’ van Nel Sandbergen
met daarnaast ‘De Roos’ van
Greetje Stam, tonen gloedvol
de teerheid van de bloem.

Zo worden in beide kerken nog
méér kunstwerken getoond en
zijn allemaal iedere zaterdag
te bewonderen. Het is alleszins
de moeite waard tijdens de
openingsuren te gaan kijken.
De Protestantse en de
Katholieke Agathakerk zijn tot
en met 9 september iedere
zaterdagmiddag geopend van
14.00 tot 17.00 uur. Uiteraard
is de tentoonstelling ook te
zien na afloop van een kerk-
dienst.

C  U  L T  U U R

Immers, veelal staat hun zoon,
dochter of kleinkind op het
toneel.

Het verhaal begint bij het
einde: het overlijden van de
hoofdpersoon Jozef. In zogehe-
ten flashbacks wordt terugge-
keken op gebeurtenissen in
het leven van de oudtesta-
menttaire figuur. Hoewel het
verhaal eeuwenoud is, blijkt
het taalgebruik in het toneel-
stuk te zijn aangepast aan de
hedendaagse jongerencultuur.
Alles prettig doorspekt met
vlotte melodieën zoals het
stichtelijke lied als ‘Loop niet
uit de pas, maar in de maat’. De
gezichten staan extra gecon-
centreerd wanneer op elegant-
aandoenlijk manier enkele bal-
letpasjes worden uitgevoerd.
De goede onderlinge verhou-
ding tussen de jongeren blijkt
al uit het feit dat ze elkaar
waar nodig corrigeren en
ondersteunen. Uiteindelijk
bedankt de goed gevulde kerk
met een fluitend en onstuimig
applaus.

Jeugdige acteertalenten in 
Protestantse kerk

“Op een keer had Jozef een droom.” In de Protestantse kerk
draaide het om de hoofdfiguur Jozef uit het Oude Testament.
Afgelopen zaterdag lieten Zandvoortse jongeren zich van hun
beste kant zien. In een musical onder leiding van Maaike Kappel
was er heel wat acteer- en zangtalent bij elkaar.

Door Ton Timmermans

“Moeten jullie nu eens horen
wat ik heb gedroomd,” zegt
Jozef. Het acteren van de twin-
tig jongeren komt geloofwaar-
dig en authentiek over. De
voortdurend wisselende scè-
nes worden met veel flair
gebracht. Af en toe springt er
een talent bovenuit waar de
toneelwereld best mee verder
zou kunnen. Zeker met de hila-
rische scène van de farao spat
het acteerplezier van de plan-
ken. Ongetwijfeld zal bij de
repetities met name dit
gedeelte voor de nodige vóór-
pret gezorgd hebben.

Hoewel de toneelteksten met
kracht en overtuiging worden
uitgesproken, blijven ze jam-
merlijk in de kerkruimte 
‘hangen’. Doordat de geluids-
installatie duidelijk onvol-
doende is, zijn de teksten en
de liederen in het midden van
de kerk helaas onverstaan-
baar. Toch blijven de toehoor-
ders alles aandachtig volgen.

was dan ook een zeer druk
bezochte receptie.
De Zandvoortse Courant
wenst ze veel succes voor de
toekomst!

Nieuw kantoor voor 
makelaar Greeven

Vader Rob en zoon Timo Greeven hebben afgelopen vrijdag 
in de Louis Davidsstraat een nieuw kantoorpand in gebruik
genomen. Na een verbouwing kunnen ze nu hun klanten in een
moderne behuizing ontvangen.

En die klanten, en bekenden,
waren vrijdag naar de Louis
Davidsstraat gekomen om 
de beide heren te feliciteren 
en voorspoed te wensen. Het

Ballesteros eregast bij KLM Open 
De Spanjaard Seve Ballesteros is eregast op het KLM Open dat
van 10 tot 13 augustus wordt gespeeld op de Kennemer Golf &
Country Club. Naast de Spanjaard, die dertig jaar geleden als
19-jarige op de Kennemer zijn eerste internationale overwin-
ning boekte en daarna uitgroeide tot een fenomeen in de golf-
wereld, staan ook topspelers als Colin Montgomerie en Ian
Woosman op de deelnemerslijst.

Volgens toernooidirecteur Daan
Slooter kan het toernooi, dat na
vele jaren in Hilversum en
Noordwijk te zijn verspeeld nu
weer terugkeert naar Zand-
voort, rekenen op een sterk
deelnemersveld. Daarin zullen
vele kanshebbers op deelname
aan de Ryder Cup proberen zich
te kwalificeren voor dit interna-
tionale topevenement dat een
paar weken later op het pro-
gramma staat.

Naast de al genoemde toppers
staan op de voorlopige deelne-
merslijst de Nederlanders
Maarten Lefeber en Robert-Jan
Derksen, terwijl ook deelname
van de Spanjaard Gonzalo
Fernandez-Casta~no en de
Japanner Tongchai Jaidee vast

staat. Het deelnemersveld zal
na het British Open nog wor-
den aangevuld.Opvallend is ook
de komst van Paul Broadhurst,
de voormalige Ryder Cup spe-
ler die momenteel de nummer
negen is van de Europese Tour.

Bijprogramma
Rond de wedstrijddagen is een
uitgebreid programma samen-
gesteld, dat op zaterdag 5
augustus van start gaat met
Celeb-Am toernooi. Daarin zul-
len bekende Nederlanders als
Freek de Jonge, Antonie
Kamerling,Johnny de Mol jr., Jan
Joost van Gangelen, Floris Jan
Bovenlander en god-old Barry
Hughes teams aanvoeren die al
golfspelend geld bijeen zullen
brengen voor drie goede doe-

len, namelijk Wereldkinderen,
Nationaal Fonds Kinderhulp en
Circus Elleboog, die onder-
steund worden door de drie
hoofdsponsors van het toernooi
KLM, Fortis en KPMG.

Vanaf dinsdag 8 augustus is er
ook het nodige te doen voor de
jeugd, die tijdens de toernooi-
dagen op een ludieke manier
kan kennismaken met de golf-
sport. Naast de NOS besteed
ook de Zandvoortse omroep
ZFM met de speciale evenmen-
tenzender KLM Open Radio
aandacht aan het grootste golf-
evenement van Nederland.

De organisatie heeft in samen-
werking met de gemeente
Zandvoort veel aandacht be-
steed aan de doorstroming en
het parkeren van auto’s.
Verkeersbegeleiders zullen het
verkeer naar de parkeerplaat-
sen leiden vanwaar met shut-
telvervoer de Kennemer Golf 
en Country Club bereikt kan
worden.
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 20 juli t/m woensdag 26 juli
Malse Ierse Kogelbiefstukken

3 stuks € 6,00
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!
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aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Gewichtsbeheersing met voedingsadviezen en -supplementen.
U kunt binnen een week starten. Inclusief: Gratis iedere 2 weken
geavanceerde metingen van uw lichaamssamenstelling.
Voor pasleden: 2 heerlijke eiwitrijke tussendoortjes (nootjes en chocola)
en de nieuwste energiedrank met maar 9,5 Kcal.

Bel voor een vrijblijvende afspraak: Adèle Schmidt (Herbalife Pure & Simple)
Gewichtsconsulent en Welzijnscoach (sinds 1994) 0622249100 / 0235737267

www.pureherbal.nl • www.uwwelzijnscoach.nl

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op
www.zandvoortpas.nl

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

Elke 
zaterdagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.
een Guinness, Kilkenny 

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Nieuwe collectie spiegels en
schilderijen is binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 53 (zijstraat Pijlslaan)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

Iemand bedanken, feliciteren of verrassen?

Zet hem/haar eens in de spotlights!

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-
Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Heather
Voor ZandvoortPashouders

in de maanden juli en augustus:
10% korting op

zonnebrillen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de Pashouders: Op maandag, woensdag en
donderdag op vertoon van uw pas:
Bij het kinderbuffet: 
gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: 
Gratis 1 fles huiswijn naar keuze (min. 4 pers.)

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden:
ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Voortaan dinsdags gesloten

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
permanent make-up

Zeestraat 56          06-54640714

Maand juli op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

Alle
ZandvoortPas 
aanbiedingen 

nu ook op 

Aanbieding voor pashouders
Actie:

2e artikel halve prijs
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee
€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit
Bel 06 - 48 111 666

Geen file,
geen 

parkeergeld en
iedereen kan
een drankje

drinken!

TukTuk

www.zandvoortpas.nl
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Graag wil ik als bewoner van
de Boulevard Paulus Loot even
reageren op de ingezonden
brief die vorige week in uw
Zandvoortse Courant heeft
gestaan, over het beeld The
Seas of She.

Kennelijk wonen ook aan de
boulevard mensen die conse-
quent overal maar op tegen
zijn, zeuren over een beetje
muziek van de strandtent-
houders die hun omzet moe-
ten maken op de drie
weekeinden die de zandvoort-
se zomers vertegenwoordigen,
en alle zich zelf aangeprate
overlast die dat zou veroor-
zaken. Persoonlijk ben ik er
van overtuigd dat deze groep
schreeuwers zoals altijd zwaar

Kunst op de Zuid-Boulevard!

“Bewoners van de Boule-
vard Paulus Loot dwarsbo-
men het plaatsen van de
bronzen sculptuur van de
Zandvoortse kunstenaar
Mark Sjerps”, dit bericht
meldde de Zandvoortse
Courant. De bewoners, van
wie niemand bereikbaar
was voor commentaar, heb-
ben hun advocaat ingezet

in de minderheid zijn, zodat ik
mij geroepen voel daar nu eens
weerwoord aan te geven.

Overlast van muziek is niet aan
de orde, als je op de boulevard
gaat wonen weet je wat je te
wachten staat. De staat van de
verwaarloosde boulevard kan
in de verste verte niet wedijve-
ren met andere badplaatsen in
Europa en daarbuiten. De
gemeente is best welwillend
om daar wat aan te doen,
maar met zoveel gezeur van
een enkeling zakt de moed hen
ook in de schoenen. Neem nou
de discussie over het kunst-
werk, waarmee in mijn ogen
eindelijk een lans wordt gebro-
ken en een begin gemaakt aan
het opwaarderen van de boule-

om kunst van de kust weg te
houden! Gekker moet het echt
niet worden: wie wil nu ver-
eenzelvigd worden met zulk
negativisme van 1, 2 (of mis-
schien 3?) kunstbarbaren, die
als pure negativoos er altijd
op uit zijn om zichzelf en hun
micro belangen (“de waarde
van mijn huis”) te laten gelden?
Sjerps c.s.: Wij willen graag
jouw creatie in ons gezichts-
veld, dat WEL breed genoeg is!

vard. Wat zou het niet prachtig
zijn om om de 100 meter een
fraai beeldwerk aan de boule-
vard te plaatsen, waarmee de
motivatie ook zal toenemen
het straatmeubilair en de
verkeersituatie eens nader te
beschouwen.

Al met al een oproep aan de
gemeente, laat de schreeuwende
minderheid voor wie ze is, maak
van ons dorp er een met allure!
Uiteindelijk is dit, in de basis, het
mooiste dorp aan de kust.

Een bewoner van de boulevard
Paulus loot (naam bekend bij
deze krant)
De redactie heeft deze brief
ingekort. De integrale versie is
op te vragen bij de redactie.

Reactie op brief Mark Sjerps

Mark Sjerps is boos, Mark
Sjerps is heel erg boos. Zo
boos dat ik, als boulevard
bewoner met “mijn beperkte
blik welke volgens de kunste-
naar niet verder reikt dan de
einder”, mij geroepen voel
om een reactie te geven.

Beste Mark,

Het College heeft o.a. de taak
om het beleid op het gebied
van Kunst en Cultuur een dui-
delijke en feitelijke invulling
te geven schrijf jij. En dat is
nou precies wat ze gedaan
hebben! Beelden zijn prachtig
op pleinen, in musea, in ker-
ken, voor kerken, in parken,
aan een vijverrand, maar dus
duidelijk niet prominent aan-
wezig in de zeereep (op de
Loeres van E. van Tetterode na
dan, die staat er nog wel¬).

Beelden horen niet in de zee-
reep, noch andere zaken als
reclame, plassende toeristen,
gsm masten, afval, etc. Ik zal je
misschien een illusie ontnemen
beste Mark, maar de massatoe-
rist die Zandvoort bezoekt, kiest
daarmee ook duidelijk voor de zee,
het strand en de daarbij beho-
rende geneugten. Wanneer zij
dan eindelijk de boulevard berei-
ken en voornamelijk etend en
bellend langs de boulevard lopen
te sloffen, willen ze maar een ding
en dat is zo snel mogelijk een plek-
je op het strand vinden. Jouw
kunstwerk verdient vast beter.

Verder begrijp ik heel goed dat
de bewoners van nr. 37 niet ver-
plicht tegen jouw kunstwerk,
hoe prachtig het ongetwijfeld is,
aan willen kijken. Kunst is
namelijk ook de kunst van het
kiezen. Als men kunst wil zien
heeft de Gemeente, met behulp
van onze kunstminnende en
kunstmakende medebewoners,
voldoende mogelijkheden gec-

reëerd om aan deze behoefte te
voldoen. Zandvoort, zee en dui-
nen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Daarom is
een ongerepte zeereep ook een
stukje cultureel erfgoed.

Ik begrijp je frustratie maar het
is niet fair om door middel van
deze brief een deel van de
Zandvoortse bevolking af te
schilderen als cultuurbarbaren
met een beperkte etc., etc. Je
eindigt met een soort state-
ment, waarin je spreekt van
“eigenbelang, gegijzeld door de
terreur van angst”. Termen die
bij mij in deze tijd hele andere
associaties oproepen, je zou het
ook zo kunnen formuleren:
“er zijn twee manieren om 
van kunst te houden. De ene is
er niet van te houden, en de
andere is er op een verstandige
manier van te houden.”

Met vriendelijke groet,
M. Balledux - Kust en kunst
liefhebber

Geachte redactie,

Twee dingen vielen mij op in de
krant van vorige week, name-
lijk het voorpagina artikel over
de TukTuk & strandbus en
nieuws in uw eigen Oog & Oor
rubriek, betreffende het gedo-
gen van poepoverlast door
honden.

Eerstens de TukTuk en strand-
bus. Deze laatste was vorig jaar
al een mislukking en de nu klei-
nere bussen dreigen hetzelfde
lot te ondergaan. De ramen
van de kleine bus zijn donker
gekleurd zodat in het voorbij-
gaan bijna niet te zien is dat de
bussen overwegend leeg zijn
en de chauffeur alleen zichzelf
rondrijdt. Het vreemde is daar-
bij dat je b.v. vanaf het
Stationplein niet met deze
(lege-) bus mee kan rijden naar
de admiralen buurt en NH
hotel bij het circuit met beta-
ling van een ritkaart van con-
nexxion. Dan wordt je
verwezen naar de normale
busverbindingen. Nu dus de
TukTuk erbij. De passagiers
kunnen vanaf station naar zui-
derstrand en of Bloemdaalse
strand. Een ritje van ca. tien
minuten, dus de bestuuurder
kan er zes per uur doen. Ik denk
dat een kosten/baten analyse
zal uitwijzen dat dit beslist
geen goudmijn is en het TukTuk
gebeuren in het meest optimis-
tische scenario quite zal spelen.
Derhalve verbaast het mij dat
er weer in de subsidie pot
gegraaid wordt: n.l. € 154.739.
Als je maar een ludiek ideetje
hebt is kennelijk niets te dol.

Vervolgens de poepoverlast.
Mensen, zo kunnen we onder-

Geachte redactie,

In uw editie van 13 juli 2006 is
in het artikel Verbaal vuur-
werk in commissie Raadszaken
(pagina 3) een journalistieke
regel ernstig geschonden.

Verslaggeving en commen-
taar dienen duidelijk geschei-
den te zijn en horen dan ook
niet bij elkaar in een artikel.

Zinsneden als “De gewoonlijke
tegenstanders van de vooruit-
gang van Zandvoort” en ‘Als de
andere fracties voet bij stuk
houden zal....’etc) horen niet
thuis in een journalistiek ver-

scheiden, zijn tegenwoordig
weinig discipline aan te
leren. Dit kan men zien aan
de grote hoeveelheid rotzooi
welke iedere dag wordt ach-
tergelaten in en rondom het
dorp. Geen “HOND” die daar
een artikel aan wil wijden of
de vervuiler erop aanspreekt.
Nu verwacht men van de
ongedisciplineerde bazen
dat hun honden dit van
nature wel hebben en op
commando “poep hier” hun
drol in de goot deponeren. In
het dorp is geen fatsoenlijk
stuk plantsoen of groen-
strook waar een hond kan
uitlopen (en dat wil zo’n 
beest van nature wel eens).
In de zuidbuurt kun je nog
relatief gemakkelijk de dui-
nen in met je hond. Echter
aan de Noordboulevard
heeft de plantsoenendienst
er voor zorg gedragen dat de
honden vrijwel niet meer
langs de zeereep kunnen
lopen omdat er nu struiken
zijn geplaatst, ten koste van
het helmgras. Dit om te
voorkomen dat de ongedisci-
plineerde strandbezoeker
direct de zeereep afloopt en
beplanting beschadigt ipv de
reguliere strandafgang
gebruik te maken. Het innen
van hondenbelasting bete-
kent niet alleen een aan-
schaf van een mechanische
poepzuiger, maar ook een
voorziening van een parkje/
plantsoen en groenstroken
in het dorp waar zowel mens
als dier plezier van hebben.

Met vr. groet
R.A. Busé
B. van Alpenstr. 57
2041 KD Zandvoort

slag van een vergadering,
doch slechts in een com-
mentaar. Mij is al eerder een
goedgezindheid van de re-
dactie jegens de gemeente
opgevallen. Het zal toch
niet zo zijn, dat door
gemeentelijke advertenties
de onafhankelijke journalis-
tiek in het geding is, mag ik
hopen. Graag zag ik deze
brief als ingezonden stuk
geplaatst.

Met vriendelijke groeten,

Tom Hendriks
Burg. van Fenemaplein 2-605
2042 TA Zandvoort

Kan de door ons allemaal
gekozen gemeenteraad er nu
voor zorgen dat iedere
Zandvoorter en alle toeristen
die op onze boulevard wande-
len, binnenkort kennismaken
met The Sears of She (of van
ons Zandvoorters?).

Jack Groesbeek
Margreet Ras
Boulevard Paulus Loot 31
Zandvoort

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactiehet
met de inhoud eens is. De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.
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RADIO + TV
Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen

Om de week op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

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

Kiteboard actie in 
Zandvoort

Op zaterdag 22 en zondag 23 juli zal bij The Spot in
Zandvoort een spectaculair kiteboard evenement
plaatsvinden. Voor dit evenement is de hele natio-
nale kiteboard top uitgenodigd. Zij zullen in drie dis-
ciplines actief zijn: best trick, big air en slalom.

Kiteboarden is een sport
die in opkomst is en die
sterk tot de verbeelding
spreekt. Met hun vlie-
gers (kite) maken de
kiteboarders metersho-
ge sprongen met aller-
lei tricks. Het niveau in
Nederland ligt erg hoog.
Ruben Lenten uit
Noordwijk werd afgelo-

van de riders door de
jury gewaardeerd. Wie
de meeste jurypunten
behaald is de winnaar.
Bij de Big Air telt
met name de
hoogte en stijl
van de spron-
gen. Daarnaast
is er de slalom
waarbij de riders
een parcours
rond boeien
moeten varen.

Het wedstrijd-
programma
begint zaterdag
om 12.00 uur 
en zondag om

11.00 uur. De toegang
is gratis. Meer infor-
matie is te vinden via
http://kite.riderz.tv

pen jaar tweede in de
worldcup. Helaas is hij
momenteel geblesseerd.
Zijn neef Kevin Langeree 
werd in 2005 vierde 
in de worldcup en staat
op dit moment tweede
in de overall ranking.

Tijdens de best trick con-
test wordt de beste trick Foto: www.randyhereman.com

1500 Zandvoorters 
bekeken tentoonstelling

De tentoonstelling wordt
ieder jaar door de Oranje
Nassauschool in samen-
werking met de HEMA
georganiseerd en is een
gevolg van de schilderles-
sen die Marianne Rebel
ieder jaar weer geeft aan
de leerlingen van de
hoogste klassen. Dit jaar
was een lustrum jaar,
want het was de 10e keer
dat er weer schilderijen
van de leerlingen in de
koffieclub hingen. Rebel:
“Normaal gesproken heb-
ben we zes weken de tijd
en krijgen we circa 1700
formulieren terug. Nu
echter konden we door
omstandigheden maar 4
weken exposeren en toch
kwamen er nog 1500 for-
mulieren binnen. Dat
geeft aan dat er veel
belangstelling is. Een

aantal werken is verkocht
maar het merendeel is in
eigen beheer gebleven.
De opbrengst zal naar
een goed doel gaan, dat
de kinderen zelf uitzoe-
ken.”

Toen Rebel uitgesproken
was, kon schooldirecteur
Marc van Muiswinkel, ter-
wijl de kinderen een door
de HEMA gesponsord
ijsje nuttigden, de vier
prijswinnaars bekend-
maken.

De eerste prijs ging naar
Rowena Heesakkers (107
stemmen), de tweede
naar Emma Driehuizen
(80), de derde naar Jaap
v.d. Meij (78) en de vierde
naar Coco Dabroek (72).
Zij kregen alle vier een
aandenken van de HEMA.

Marianne Rebel met de winnaars

De tentoonstelling van kinderschilderijen in de kof-
fieclub van de HEMA heeft circa 1500 bezoekers
getrokken. Men kon via een enquêteformulier aan-
geven wat de beste 4 schilderijen waren.
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Internetcafe 2

Het gaat geen gewoonte
worden maar ik wil graag
nog even terugkomen op
mijn vorige column.
Enkele dagen na publicatie
kwam er een mail binnen bij
de redactie van de krant.
Leuk om te weten dat ook de
dames van de Zandvoortse
bibliotheek mijn column
lezen!
De email die zij stuurden had
een ietwat beledigde toon.
Ik heb hun 5 prachtige com-
puters (met supersnel inter-
net) namelijk over het hoofd
gezien.Sorry daarvoor dames,
ik ben er al te lang niet ge-
weest. In de bieb kan je dus
ook terecht mocht je geen
aansluiting hebben thuis.
Dat wil alleen niet zeggen
dat mijn internet ‘probleem’
is opgelost. De bieb is er om
boeken te lenen en lezen. Een
internetcafe is het zeker niet,
en daar doelde ik eigenlijk op.
Het Zandvoortse-internetca-
fé-idee kwam eigenlijk door
mijn vorige vakantie. Van
Frankrijk tot Bali… overal
waar ik op vakantie ben
geweest vond ik één of meer
van dat soort cafés. Een grote
ruimte waar ongeveer tien
tot vijftien computers staan
(altijd ruimte dus). Gelegen-
heid om te kopiëren, te faxen,
te bellen, kaartjes van het
dorp te kopen, wat andere
dingen zoals shampoo,snoep,
sigaretten en nog wat sou-
venirs of zo. 24 Uur open
gaat denk ik moeilijk hier,
vooral in de winter. Maar 
van 9.00 tot 01.00uur moet
zeker wel lukken.
Een soort van buurthuis dus,
waar ook jongeren graag
komen. Lekker muziekje 
binnen, frisdrankautomaat,
snoepautomaat. Bij een
bezoek aan de bieb kun je je
stemvolume niet harder
laten klinken dan 2 en van
een bakkie koffie of thee uit
de automaat daar word ik
ook niet echt vrolijker. Dat is
dus het verschil.
Jullie vinden mijn fantasie
vast te groot en echt haal-
baar is het misschien niet.
Maar een leuk ideetje is het
zeker wel, toch? 

Mai

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je huis op orde? Dan kun je weer
aandacht aan andere zaken beste-
den. Het gaat je niet om mooie
spullen, maar vooral om de sfeer
en met wie je leeft. Met de juiste
lover kan je de hele wereld aan,
met de verkeerde word je depri.
Dus wat doe je?

Heftige verliefdheid kan de aanlei-
ding zijn om een reisje te gaan
boeken. Even helemaal weg van
alle beslommeringen doet je goed.
Wil je misschien wat meer aan-
dacht aan yoga besteden? Let op,
net als eindelijk ontspannen bent,
worden je kansen aangeboden.

Het is tijd om wat meer aandacht
aan vriendschappen te besteden.
Je leert steeds beter dat je veel ple-
zier samen kunt hebben zonder
dat je je eigen vrijheid hoeft op te
geven. Het zorgt alleen maar voor
een diepere band met de juiste
mensen.

Het is mooi als je idealen kunt
combineren met geld verdienen.
Doen wat je leuk vindt, iets waar-
bij je je nuttig voelt. Je bent geen
zwever, maar hebt ook genoeg van
alleen maar uiterlijke schijn.
Praktisch idealistisch dus. Daar
werk je nu aan.

Lig je begin van de week nog met
iedereen in de clinch, halverwege
volgende week keert het tij en zijn
het vooral finaciële zaken die je
bezighouden. Door nu te leren vol-
gen de betere vooruitzichten van-
zelf. Dat zoek je ook!

Je mag dan een zakelijke type zijn,
je merkt steeds meer hoe belang-
rijk relaties voor je zijn. Voor een
geliefde wil je zelfs je huis veran-
deren of zelfs van baan wisselen!
Maar dan wil je ook zekerheid en
vraag je van de ander een duidelij-
ke keuze.

Uitdagingen en nieuwe plannen,
daar heb je geen moeite mee,
want je houdt wel van wat afwis-
seling op z’n tijd. Maar financieel
levert het (nog) niet altijd op wat
je wilt. Nog even geduld want er
komt een meevaller aan. Dat
wordt weer shoppen dus....

Kijk niet vreemd op als je last
krijgt van wisselende buien. Het
ene moment ben je blij met je
baan en je leven, het andere
moment krijg je het er benauwd
van en zou je het liefst overal van
weglopen. Hoe beter je weet
samen te werken, hoe meer ple-
zier je hebt!

Je verbaast je over de uiteenlopen-
de types die je nu aantrekt. Toch
lijk je er met één aan het eind van
deze week wel erg goed te kunnen
opschieten! Zou dat nu ware lief-
de zijn, of had je die al lang?
Verrassingen zijn deze week niet
uitgesloten.

Maakte je je aanvankelijk nogal
druk over je werksituatie, in de
loop van de week ben je wat meer
gerustgesteld en weet je beter
welke houding je moet aannemen.
Je familie en huiselijke omstandig-
heden zijn deze week van groot
belang.

Dacht je nog dat je een behou-
dend type was? Deze liefde wekt
anders al je nieuwsgierigheid en
je experimenteerlust op! Reizen
wil je nu graag, dus als het
even kan, ben je zo weg. Wees 
niet te beroerd om voor iemand 
op je werk in vallen.

Je ambitie is behoorlijk sterk en je
komt nogal fanatiek op anderen
over. Hiermee kun je ver komen,
maar je houding kan ook weer-
stand oproepen. Financieel krijg 
je iets meer lucht door je inzet,
maar ook door veranderingen.
Nu de liefde nog!

1. H&M
Lipbalm Fresh Apple

€ 2,90
2. Hema

Pearly Gold SPF 7 € 1,20

3. Rituals
Eve’s kiss € 6,90

4. Labello 
Pearl&Shine € 2,89

5. The Body Shop 
Born Lippy € 4,-

6. L’Occitane en Provence 
Anti-drying Lip balm

€ 7,-
7. De Tuinen 

Natural lip balm € 2,99 

8. Weleda 
Everon SPF4 € 3,95

9. Lancôme 
Juicy Geleé nr.02 € 19,-

10. Garnier 
Lipcocoon € 3,15

moeten spelen om meer din-
gen te gaan organiseren. En
dat alles dan in Zandvoort-
noord zou plaatsvinden, in het
nieuwe gebouw van Pluspunt,
is geen enkel probleem. Wat
tot nu toe wel een groot pro-
bleem is, is het bereiken van de
Zandvoortse jeugd. De aanwe-
zige jongeren zagen dat toch
anders. Mond op mond recla-
me is de beste manier om
zoveel mogelijk jonge mensen
te bereiken.

Verder werd besproken hoe de
jongeren zelf, de gemeente en
Pluspunt sneller en beter met
elkaar kunnen communiceren.
Want snel werd duidelijk dat
zowel de gemeente als Plus-
punt bezig zijn met projecten
waarvan de jongeren niet wis-
ten dat ze daarmee bezig waren.

Dat vroegen de organisatoren van Pluspunt zich afgelopen
zaterdagavond af. Ruim 300 jongeren tussen de 16 en 22 jaar
hadden persoonlijk een uitnodiging gekregen om in Café De
Bierburcht mee te praten over de toekomst van Zandvoort.
Slechts 15 jongeren hadden hier gehoor aan gegeven. Lag het
aan de warmte dat de opkomst zo laag was, moest iedereen
werken of interesseert het de jeugd echt niet?

Met een groepje van 15 jon-
geren werd luidruchtig
gebrainstormd over Zand-
voort. Samen met een aan-
tal politici werd voorname-
lijk gediscussieerd over hoe
de badplaats aangenamer
kan worden gemaakt. Want
behalve uitgaansgelegenhe-
den als discotheken, kroegen
en het circus, is er niets voor
de jeugd. Op de vraag of
Zandvoort een plaats was
om in te wonen of meer een

toeristische plaats was, waren
de meningen verdeeld. Aan de
ene kant voelt iedereen zich
wel thuis in het dorp, het ‘ons’
gevoel is sterk en iedereen kent
iedereen. Maar aan de andere
kant werd gezegd dat de prij-
zen van een woning veel te
hoog zijn en dat er alleen acti-
viteiten georganiseerd worden
voor toeristen.

Volgens de jongeren zou
Pluspunt een belangrijke rol

Ondanks het geringe aantal
mensen was het alsnog een
geslaagde avond. Ideeën zijn
uitgewisseld en continuïteit
was het sleutelwoord van
de avond. Laat iedereen zien
en weten waar je mee bezig
bent, dan komen de initia-
tieven vanzelf.

De jongeren en politici
waren zo enthousiast dat er
gelijk een nieuwe datum is
geprikt voor een tweede
ontmoeting. Wil jij hier ook
bij zijn? Kom dan vrijdag 1
september om 20.00 uur
naar Pluspunt!

Waar is de Zandvoortse jeugd?
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De tien
In de zomer zijn droge 

lippen niet te voorkomen
tenzij je de volgende top-
tien lipbalsems opsmeert.

Een ware verslaving...
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Stel uw eigen tv-avond samen

Christelijke Ouderenbond 
wil meebetalen aan AOW 

Niet zo lang geleden nog een droom. Naar eigen smaak je 
televisieavond samenstellen. Via de telefoon- of antennekabel
komen beelden uit de hele wereld in huis, op het moment
dat de kijker dat wenst. Dankzij de moderne techniek is 
overdag of diep in de nacht kijken naar een gemiste uitzending
nu mogelijk.

Meebetalen aan de AOW? Wat behelst de Protestants
Christelijke Ouderen Bond (PCOB) om haar leden op te roepen
met het regeringsplan in te stemmen, om ouderen hun eigen
pensioen mee te laten financieren? Met Balkenende III en de
verkiezingen in zicht zal het er extra om gaan spannen.

De Publieke Omroep
is bezig de website
uitzendinggemist.nl
drastisch te vernieu-
wen. Het uiterlijk
verandert niet veel;
de vernieuwing zit
vooral in de functio-
naliteit. De kijkers op
internet kunnen nu
makkelijk zoeken
naar uitzendingen
die recent op de buis
waren.

Op de site is een top-
vijf te zien van de op
dat moment meest
bekeken program-
ma’s, waar ook het
aantal kijkers bij
staat. Bezoekers kun-
nen de programma’s
beoordelen met een
cijfer van 1 tot 5.
Kijkers kunnen zich registreren
en uit het aanbod een selectie
maken, waarmee ze hun eigen
tv-avond kunnen samen
stellen.

Het gebruik van de site is het

afgelopen jaar explosief ge-
groeid en in december 2005
werd er al vier miljoen (!) maal
een programma opgevraagd.
Bij ‘Uitzending Gemist’ zijn
momenteel veel en diverse
televisie-uren opgeslagen.

Jaarlijks komen daar heel wat
uren kijkplezier bij.

Voor de techneuten onder u
laat de NOS weten: “Omdat
steeds minder mensen
Realplayer gebruiken, zullen
programma’s vanaf september
niet langer in het Real-formaat

worden opgesla-
gen.Voor streams
wordt dan alleen
het Windows
Media-formaat
gebruikt. Voor de
omroepen is dat
voordeliger,
omdat Microsoft
er geen licentie-
rechten voor
vraagt. In plaats
van Real zal het
MPEG4-formaat
worden aangebo-
den, waarmee de
meeste nieuwe
spelers, zoals de
Video iPod, over-
weg kunnen.”

Ironisch genoeg
zijn bij televisie
op internet niet
de technische

problemen de grootste hinder-
nis, maar de auteursrechten.
Ondanks alle groei blijft het
aandeel van internettelevisie
in de kijkcijfers tot dusver een
bescheiden 1,5 procent. Zie op
www.uitzendinggemist.nl.

Fusie Zorgbelang Noord-Holland
Op 1 juli 2006 zijn de Regionale Patiënten Consumenten
Platforms (RPCP’s) in Noord-Holland gefuseerd tot Zorgbelang
Noord-Holland. De organisatie komt op voor alle mensen die
gebruik maken van zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Bij de provinciale organisatie
zijn meer dan 250 patiënten-
verenigingen, organisaties van
mensen met een lichamelijke,
psychische of verstandelijke
beperking, familieorganisaties
en ouderenbonden aangeslo-
ten.

Tot de taken van Zorgbelang
Noord-Holland behoort het
behartigen van de collectieve
belangen van zorgvragers in
Noord-Holland. Eén van de pro-
jecten die uitgevoerd worden
is ‘Ondersteuning cliëntenpar-
ticipatie Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo).’ Doel

van het programma is het ver-
groten en versterken van de
lokale cliënten- en consumen-
tenparticipatie.

Het Ministerie van VWS wil in
het kader van de Wmo lokale
cliëntenorganisaties en lokale
platforms ondersteunen bij
hun taak als belangenbeharti-
ger. Zij heeft hiervoor voor de
periode 2006-2007 een subsi-
die beschikbaar gesteld. De
Zorgbelangorganisaties in
Nederland worden daarbij als
bemiddelaar ingeschakeld. Het
gaat vooralsnog om een een-
malige subsidie voor 2 jaar.

“Zijn ze bij de PCOB helemaal
gek geworden?” Het regende
boze telefoontjes bij de
Ouderenbond. Dat de vergrij-
zing een groot vraagstuk is,
erkennen jong en oud, maar
voor de oplossing wijzen ze
naar elkaar. Christelijke organi-
saties houden niet zo van inge-
graven posities. Ze zeggen te
houden van debat en samen
problemen aanpakken, zonder
voortdurend het eigen belang
voorop te zetten. ‘De maat-
schappelijke verantwoordelijk-
heid nemen’ zou premier
Balkenende het noemen.

Het thema ‘Vergrijzing’ lijkt het
gesprek van de dag te worden.
‘The clash of generations’ is de
term die wetenschappers
ervoor hebben bedacht. In de
media heet het dan als snel
‘the war between generations’.
In Nederland blijft het voorlo-
pig bij een vertaling van de mil-
dere variant:‘de botsing tussen
generaties’.

Afgelopen maand deed het
bestuur van de PCOB een
belangwekkende zet in het ver-
grijzingsdebat. Ouderen moe-

ten op termijn meebetalen aan
de kosten van de AOW-uitke-
ring.Voorzitter Corporaal nodigt
zijn leden uit met deze nieuwe
PCOB-beleidslijn in te stemmen.

Waar de grotere ouderenorga-
nisatie ANBO stevig vasthoudt
aan het ingenomen ‘neen’-
standpunt, komt de PCOB met
uitgestoken hand de loopgraaf
uit, zo stelt de Christelijke
Ouderenbond als het braafste
jongetje van de klas. Dat de
pensioenfondsen en de verze-
keraars over enorme kapitalen
beschikken wordt in de discus-
sie niet betrokken.

De houding van voorzitter
Corporaal om zijn PCOB-nek uit
te steken in een zo gevoelig
debat, is moeilijk te verklaren.
De vraag is of ook leden van
zijn bond het met hem eens
zijn. Uit forums op internet
blijkt dat Corporaal wellicht te
ver voor de troepen uitloopt. In
september moet de voorzitter
zijn nieuwe lijn verdedigen
tegenover zijn leden. Het is niet
ondenkbaar dat daar zijn
getoonde lef genadeloos afge-
straft wordt.

Marktmeester in de zorg
Bestempel het als een ‘marktmeester in de zorg’. Er komt een
Nederlandse Zorgautoriteit. Deze wettelijk benoemde organi-
satie wordt de waakhond voor een juiste uivoering van de
Ziekenfondswet en van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten.

Het nieuwe zorgstelsel wil
patiënten, verzekerden, zor-
gaanbieders en verzekeraars
meer ruimte bieden voor
eigen keuzes en ze meer 
eigen verantwoordelijkheid te
geven. “Kortom, meer markt-
werking” licht minister De
Geus toe.

De Nederlandse Zorgautoriteit
(Nza) neemt najaar 2006 de
taken over van het College
tarieven gezondheidszorg / de
zorgautoriteit in oprichting

(CTG/ZAio) en het College toe-
zicht zorgverzekeringen (CTZ).
Deze twee organisaties gaan
samen op in de NZa. Het wets-
voorstel daartoe is inmiddels
aangenomen door het parle-
ment, zo meldt het ministerie.
De Wmg is een van de wetten
binnen het nieuwe zorgstel-
sel. Het wetsvoorstel regelt de
taken, bevoegdheden en
instrumenten van de NZa.

Meer marktwerking in de zorg
betekent niet dat er geen

regels meer zijn. De overheid
zegt de kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van de
zorg te blijven garanderen. In
plaats van nu voor te schrijven
wat er allemaal moet gebeu-
ren zijn er nieuwe regels.
Daarmee hoopt de overheid te
bereiken dat de verschillende
partijen duidelijker weten wat
er van ze verwacht wordt. Om
alles in goede banen te leiden
is een marktmeester nodig,
die toezicht houdt en als dat
nodig is ingrijpt. Deze markt-
meester wordt de Neder-
landse Zorgautoriteit en valt
onder de verantwoordelijkheid
van het ministerie van VWS.
Ook de onder die organisatie
vallende wetten worden door
de overheid uitgevoerd: “de
slager keurt zijn eigen vlees”.
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op ca. 50 m van het strand en nabij het cen-
trum en openbaar vervoer gelegen uitstekend 
onderhouden eengezinswoning met voortuin en 
achtertuin met stenen schuur en achterom. Ind. 
beg.gr.: entree; hal; toilet; doorzonwoonkamer 
met plavuizen vloer en trapkast; open keuken 
v.v. inbouwapparatuur; 1e et.: overloop; 2 royale 
slaapkamers; badkamer met wastafel, douche en 
wasmachine-aansluiting; 2e et.: ruime zolderka-
mer met dakkapel. C.v. gas (Bosch HR 2005).

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden 3 
kamerappartement op de eerste verdieping van 
een kleinschalig complex. Eigen inpandige garage-
plaats en berging bevinden zich onder het gebouw. 
Bouwjaar 1993. Lift aanwezig. Ind.: Entree; hal; 
gang; L-vormige woonkamer (ca. 45 m2) met open-
slaande deuren naar het balkon, moderne open 
keuken v.v. granieten blad en Siemens apparatuur; 
slaapkamer (ca. 3,95x3,75m) met vaste kast en 
balkon, slaapkamer (ca. 3,25x2,35m). Marmeren 
vloer door het gehele appartement. Alle wanden 
en plafonds pleisterwerk. 

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Hogeweg 76/4 Fahrenheitstraat 55 Dr J.G. Mezgerstraat 70

In rustige en kindvriendelijke woonwijk nabij 
duinen ligt dit goed onderhouden halfvrijstaand 
woonhuis met garage en voor-, zij- en achtertuin 
met achterom. Ind. begane grond: entree, hal, 
toilet, gang met kelderkast, woonkamer (ca. 23 
m2) met open keuken (v.v. gaskookplaat, koel-
kast en afzuigkap) en toegang naar de tuin. 1e 
et.: overloop, 3 slaapkamers; badkamer met
douche en wastafel; 2e et.: overloop; slaapkamer 
met dakkapel; berging. Het pand is v.v. kunststof 
kozijnen met isolatieglas. Per direct beschikbaar.

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

OPEN HUIS, zaterdag 22  juli 11.00 – 13.00 uur.

IN PRIJS VERLAAGD!

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Etagewoning te huur
in de Kerkstraat centrum Zandvoort

Huurprijs: € 750,-- incl. gas, licht en water.
E-mail:F.vanheusden@nevenvastgoedbeheer.nl

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Gelegen op de 1e etage fraai 
2-kamer appartement!

• Woonkamer met vrij uitzicht over zee;
• Moderne keuken v.v. van diverse inbouw-

apparatuur met toegang tot het balkon;
• Geheel voorzien van een parket vloer én 

dubbel glas;
• Inpandige berging aanwezig; Ideaal voor 

starters!
• Woonopp. ca. 65 m2

Meester Troelstrastraat 15

Vraagprijs: € 437.000,= k.k.

Van Galenstraat 118

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

Bedankt voor de grote belangstelling
tijdens onze opening!

Gelegen in Zandvoort- Zuid deze fraaie
half vrij staande woning met garage!

• Woonkamer met moderne open keuken
en toegang tot de royale tuin;

• Drie slaapkamers op de eerste etage en 
de badkamer;

• Ruime oprit met toegang tot de garage;
• Royale achtertuin 25 meter diep, pal op 

het zuiden! 
• Woonopp. ca. 110 m2
• Perceelgrootte: 360 m2

RELAX
het is vakantie!

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week,
waarmee je een leuke zakcent voor je 

vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook
vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant

Ook voor 50plussers!

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar 
info@zandvoortsecourant.nl
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Kakuro is een combinatie van sudoku, Zweedse puzzel en
de kruiswoordpuzzel. In deze puzzelvariant werkt u met de
cijfers 1 tot en met 9. Deze dient u in de witte vlakjes in te
vullen. De optelsom van de vakjes (= kruiswoordpuzzel)
staat in het donkere vlakje naast de rij 
(= Zweedse puzzel) of boven de kolom. Indien u in een don-
ker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan, betekent dat u ver-
tikaal op 4 moet uitkomen en horizontaal op 8.
Let op: er zijn vele wegen die naar Rome leiden, zo ook bij
de Kakuro’s, er zijn soms meerdere oplossingen mogelijk.

KAKURO

Hier is onze Dolly, ze is
inmiddels op TV bij Martin
Gaus geweest, maar nog
steeds heeft ze geen huisje
gevonden. Maar waarom is
dat nou toch. Ze is hartstikke
lief en schattig, een beetje
groot OK, maar dat maakt
toch niet uit. Ze kwijlt af en
toe een beetje, vooral als ze
iets lekkers krijgt, maakt ook
niet uit. Handdoekje erover en
klaar!!! Eigenlijk zijn dat de
enige minpuntjes die te
bedenken zijn bij Dolly. Nou
als dat het ergste is.........en
ondertussen zit ze hier nog
steeds. Al vanaf november
vorig jaar. Daarvoor heeft ze
het waarschijnlijk ook niet
echt goed gehad. Ze is
gebruikt als fokteef en nu ze
te oud is zomaar achtergela-

ten in een bos. En dat ver-
dient ze absoluut niet. O ja,
ze is dus op leeftijd. Maar
opa’s en oma’s zijn toch JUIST
leuk!!!! Dolly kan redelijk
overweg met andere honden,
ze mag ze of ze mag ze niet.
Ze had hier een windhond
vriend en ze hadden het
supergezellig. Met katten
gaat ze niet goed om, dus we
zoeken een huis zonder kat-
ten. Ook zonder kinderen,
want die vindt ze veel te druk
om haar heen. Wie zoekt er
een lieve en gezellige hond,
kom kennis maken met Dolly.
Keesomstraat 5, tel: 023-
5713888. Open van maandag
tot en met zaterdag tussen
11.00 uur en 16.00 uur. Meer
informatie op: www.dieren-
tehuiskennemerland.nl

Dier
van de
week

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u om de 
rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en met 9 komen
maar één keer voor in de rijen, één keer in de kolomen
en één keer in de negen vakjes van de 3x3 vierkantjes.
De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

2 4 3 6
5 3 9

2 7
3 7 5 2

7 5 3 1
5 2 8 3

6 5
4 2 5

2 5 6 4

Oplossing sudoku week 19

9 1 3 5 2 8 6 4 7
6 8 2 7 4 9 1 3 5
5 4 7 1 3 6 2 8 9
8 5 1 4 6 3 7 9 2
2 9 4 8 5 7 3 6 1
7 3 6 2 9 1 4 5 8
3 6 8 9 7 2 5 1 4
4 7 9 6 1 5 8 2 3
1 2 5 3 8 4 9 7 6

20 12 13 9 7

7 16

11 23/15

25 11 9

15 3/20

10 3

19 5
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Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Bereiding:
Was de aardbeien in koud water
en verwijder de kroontjes. Snijd ze
in partjes en laat ze ongeveer 30
minuten in de wijn, port of siroop
marineren. Neem de aardbeien uit
de marinade. Verwarm de flensjes
ieder ongeveer 20 seconden in de
magnetron.

Maak de wraps:
Beleg de bovenste helft van de
pannenkoeken met de aardbeien.
Vouw de onderste helft er over-
heen. Rol de dubbelgevouwen pan-
nenkoek op tot een hoorntje en leg
deze op een bordje. Of: doe de
flensjes elk in een breed glas of

beker en schep de aardbeien erin.
Strooi tenslotte de verkruimelde
koekjes over de aardbeien.

Tip: Roer de overgebleven mari-
nade eens door 100 gram mascar-
pone en serveer dit apart bij de
wraps.

Benodigdheden:
200 gr. aardbeien,
3 etl zoete wijn,

port of aardbeiensiroop,2 flensjes of dunne 
pannenkoeken,

verkruimelde amandelkoekjes(bijv. Cantuccini of 
amandelspeculaas)

Fruit Wraps 
Nagerecht voor 2 personen

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort
leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Duursma 
Kermisorganisatie bureau

Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lokaal ‘t
Monuta
Neven Vastgoed Beheer B.V.
OranjeHof
P. van Kleeff
Pannenkoekenhuis De Duinrand
Pluspunt Boomhut

Take Five
Trade Ard
Van Schaik, makelaar
Wander & Karin
Weenink, huisarts
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Strandpagina
-3 Ganpati
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Administratiekantoor 
K. Willemse

Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

RELAX
het is 
vakantie!

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week, waarmee 
je een leuke zakcent voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook
vakantiebezorger

van de Zandvoortse Courant

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar info@zandvoortsecourant.nl
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Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand juli
Elke maandag Biefstuk

Elke woensdag Saté
Elke vrijdag Panga Vis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Nieuw bij Ganpati:
Psychometrie consulten.

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

Dit is het voelen van energieën door middel van
foto’s of sieraden. Marieke voelt aan een ring,
ketting of een foto en kan van daaruit contact
maken met de situatie van de cliënt. 
Deze informatie wordt u op een integere en
zorgvuldige manier teruggegeven.

Wanneer bezoekt u een psychometrist?
- Voor meer inzicht in uw eigen levenssituatie.
- Voor een voeding advies.
- Relatie advies, dit advies is alleen voor jezelf, er

wordt niet over een derde gesproken tenzij er
toestemming van de andere partij is verkregen.

- Werk advies.

Aanstaande zondag: Vipassana meditatie van
9.00 tot 10.15 uur!

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Paviljoen Jeroen
Ongeveer zeventien jaar geleden openden Jeroen
Mel en zijn vader een strandtent in Zandvoort. Deze
strandtent kreeg de naam Paviljoen Jeroen, nummer
20, aan de boulevard Barnaart. Tegenwoordig runt
Jeroen de tent samen met zijn vrouw Hanneke.

Door Stephanie Vork

Zij hebben niet zo gek
veel personeel in dienst
en dat hoeft ook niet
omdat er sprake is van
een zelfbedieningsser-
vice in de strandtent. Zo
hoeven er niet constant
obers over het terras en
in het restaurant rond te
lopen, maar kunnen de

mensen gewoon zelf
hun drinken halen en
eten bestellen wanneer
zij daar zin in hebben.
Het eten wordt wel aan
tafel geserveerd.

Paviljoen Jeroen heeft
een uitgebreide keuken.
Dat hebben zij volgens
Hanneke te danken aan
chef-kok Jurgen Lange,
die Jeroen de fijne kneep-
jes van het vak heeft
geleerd. “Jeroen was
altijd al aan het hobbyen
in de keuken, nu kan en
doet hij alles zelf. Ik denk
dat dit gegeven onze
publiekstrekker is, de keu-
ken. Plaats voor feesten
en partijen hebben wij
hebben eigenlijk niet.”

Dat laatste heeft voor
een groot deel te maken
met de kinderen van
Jeroen en Hanneke. Ze
zijn nog maar 7 en 4 jaar
en hebben natuurlijk 
ook aandacht nodig.

Onlangs kreeg de strand-
tent een nieuwe trampo-
line. Hanneke zei tegen
de oudste dat er een ver-
rassing was. Toen ze de
trampoline zag, was ze
wel een beetje teleur-
gesteld. Ze had gehoopt
dat de verrassing zou zijn
dat de strandtent ver-
kocht was. Ja, stel je 
voor dat je ouders zeven
dagen per week, de hele
zomer lang aan het werk
zijn. Dat kan wel eens
moeilijk zijn natuurlijk.
Gelukkig is het gezin in
de winter drie maanden
samen, dan kunnen ze
even bijkomen en daar-
na weer opladen voor
een nieuw seizoen.

Paviljoen Jeroen heeft
een aantal bijzonder-
heden. Er zijn twee 
strandrolstoelen van de
gemeente beschikbaar,
waar de gehandicapte
medemensen gratis
gebruik van kan maken.

Daarnaast zijn ze bezig
om de Milieubarometer
te verkrijgen. De Milieu-
barometer is het keur-
merk voor bedrijven in de
toerisme- en recreatie-
branche die serieus en
controleerbaar bezig zijn
met de milieuzorg.sinds
kort heeft de gemeente
Zandvoort het recht
om de QualityCoast vlag
te voeren. Duurzaamheid
staat hierbij voorop. De
Quality Coast geldt voor
het hele Zandvoortse
strand.Jeroen en Hanneke
hechten hier veel waar-
de aan en willen graag in
gezamenlijk, dus samen
met andere strandtent-
exploitanten, dingen
ondernemen. Kortom, de
eigenaren van Paviljoen
Jeroen vormen een
enthousiast, doelgericht
en hardwerkend team.
Dat niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor 
de Zandvoortse gemeen-
schap wil werken!

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 29 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 11 juli
en de verdere in week 28 door het college genomen
besluiten zijn 18 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Bekendmakingen 'overdracht venten op het strand' 
Hierbij maakt het college van Zandvoort bekend dat
zij, onder intrekking van ventvergunning onder 
voorwaarden van 28 januari 2000 met vermelding van
kenmerk MO/MB nr. 99/7152, verleend aan de heer 
N. Helsloot, Klipperweg 78, 111 GZ  DIEMEN;
vergunning hebben verleend op grond van artikel 5.2.2
van de APV aan de heer J. Scheper, wonende aan de
Kanaaldijk a/b, 1551 PH  WESTZAAN; om snacks, patat
frites en frisdrank, ter verkoop aan te bieden c.q. te 
verkopen middels een mobiele verkoopwagen op het
strand(gedeelte) Noord 2, van Zandvoort, te weten:
tussen het gebouw De Rotonde en de grens met
de gemeente Bloemendaal, alhier, onder voorschriften
en beperkingen (verzenddatum: 13 juli 2006). Deze 
toestemming is 15 juli 2006 ingegaan.

Hierbij maakt het college van Zandvoort tevens bekend
dat zij onder intrekking van ventvergunning onder
voorschriften van 1 augustus 2001 met vermelding van
kenmerk MO/MB nr. 2001/3082, verleend aan de heer
F.W. Proost, Nederhoven 52, 1991 PD OUDERKERK AAN
DE AMSTEL; vergunning hebben verleend op grond van
artikel 5.2.2 van de APV aan mevrouw L. Lorist, wonen-
de aan de Kanaaldijk a/b, 1551 PH  WESTZAAN; om
snacks, patat frites en frisdrank, ter verkoop aan te 
bieden c.q. te verkopen middels een mobiele verkoop-
wagen op het strand(gedeelte) Noordzeestrand t.n.v.
strandtent 26 tot aan de grens met de gemeente
Bloemendaal, alhier onder voorschriften en beperkin-
gen (verzonden: 13 juli 2006). Deze toestemming is 
15 juli 2006 ingegaan.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Oosterparkstraat 53, plaatsen dakopbouw, ingeko-

men 07 juli 2006, 2006-126Rv.
- Fazantenstraat 18, vergroten garage, ingekomen 

10 juli 2006, 2006-127Rv.
- Haarlemmerstraat 48, vergroten 1e verdieping, inge-

komen 11 juli 2006, 2006-129Rv.
- Ir.G.Friedhoffplein 18-5, vergroten woonkamer, inge-

komen 12 juli 2006, 2006-130Lv.

- Burg.v.Alphenstraat 108, plaatsen loods, ingekomen
12 juli 2006, 2006-131Rv.

- Grote Krocht 34-36, plaatsen lichtreclame, inge-
komen 12 juli 2006, 2006-132R.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aan-
gevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een 
zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen
tot het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk
gepubliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling 
worden verleend dan zal dit worden gepubliceerd en
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Kostverlorenstraat 110, 1 dennenboom, aanvraag

ingekomen 28 juni 2006, veroorzaakt overlast, wel
herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Fazantenstraat 9, uitbreiden woning achterzijde,

verzonden 10 juli 2006, 2006-115Lv.

Verkeersbesluit kadobraderie
De gemeente Zandvoort zal op de zondagen 23 en 30
juli van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur fysieke maat-
regelen en bebording bij de kado braderie op het
Gashuisplein te plaatsten in verband met de te ver-
wachte grote drukte. De fysieke afsluiting (middels
dranghekken voorzien van retroreflecterend materi-
aal) inclusief de borden conform model C01 van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 zal geplaatst worden op de volgende 
locaties:
- in het Gasthuisplein direct ten westen van de

Swaluëstraat;
- in het Gasthuisplein direct ten oosten van de

Gasthuisstraat

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
werking van het besluit waartegen het is gericht.
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Geplande werkzaamheden Parkbuurt uitgesteld
De door het college in september geplande werkzaamheden in
de Parkbuurt worden met minstens een maand uitgesteld. Omdat
het project een lagere prioriteitsstatus van de provincie heeft
gekregen, komt er geen provinciale subsidie richting Zandvoort.

Van onze redactie

Doordat er nu een financieel
probleem is ontstaan, heeft

het college een andere strate-
gie moeten opstellen. De
Marisstraat en de De
Wittstraat worden voorlopig

niet uitgevoerd. De provincie
heeft het Zandvoortse plan
een lagere prioriteit gegeven
ten opzichte van andere pro-
jecten in de omgeving en dus
zal er geen provinciale subsi-
die worden ontvangen. Door
het wegvallen van de brood-
nodige subsidie is er eenvou-

dig niet genoeg geld beschik-
baar om alles wat de gemeen-
te in gedachte heeft en ook via
tekeningen heeft laten zien, uit
te voeren.

De komende tijd zal de
gemeente onderzoeken of er
nog andere opties of financië-
le mogelijkheden zijn om het
werk alsnog in zijn geheel, dus

met beide bovengenoemde
straten, te kunnen realiseren.
Volgens de huidige planning
start de uitvoering van de
werkzaamheden op zijn
vroegst in oktober 2006. In
september kan de gemeente
na uitgebreider financieel
onderzoek meer duidelijkheid
over het te volgen traject
geven.

22
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SoftbalGolf
Succesvol Golftoernooi (Kl)ab van der Moolen

Van der Storm bleef in de hoog-
ste categorie, tot handicap 22,
Rob van Doorn, Peter Kok en
Tom Brouwer met één slag
voor. Bij de vrouwen was Marja
Keur de beste. Ze kreeg daar-
voor een beschikbaar gesteld
beeld. De meeste stableford-
punten behaalde Martin
Spaans in de derde categorie:
45. De longest drive bij de man-
nen was voor Robin Koopman,
Jopie Felix sloeg bij de vrouwen

het verst. André Koper sloeg de
bal op de par-3 het dichts bij de
hole (neary), Ans Dumpel deed
dat bij de vrouwen.

Zoals altijd was het Van der
Moolen-toernooi strak georga-
niseerd door Ab van der
Moolen, de horeca-onderne-
mer in het Gemeenschapshuis.
Een complicerende factor was
het evenement Dance Valley,
dat op enkele kilometers van

Marcel van der Storm heeft de achtste editie van het (Kl)ab van
der Moolen-golftoernooi gewonnen. Het grootste Zandvoortse
golfevenement met 100 deelnemers werd zaterdag afgewerkt
op de zonovergoten golfbaan van Spaarnwoude.

de golfbaan werd gehouden.
Alle deelnemers kregen een
doorgangsbewijs ter beschik-
king om de baan te kunnen
bereiken.

De prijsuitreiking in het
Gemeenschapshuis was uiter-
mate sfeervol, voor iedere gol-
fer was een prijs beschikbaar.
De deelnemers deden zich
daarna tegoed aan het uitge-
breide en smakelijke koud buf-
fet, wat traditiegetrouw was
samengesteld door Dirk en
Yvonne Visser.

Uitslagen:
Categorie 1 (handicap 0-22):
1. Marcel van der Storm 41,
2. Rob van Doorn 40,
3. Peter Kok 40.
Categorie 2 (handicap 22-36):
1. Michael Landman 40,
2. Ivo Lemmens 39,
3. Alex Verhoeven 36.
Categorie 3 (handicap 36+):
1. Martin Spaans 45,
2. Peter Bluys 41,
3. Pim Bruijn 38.
Dames:
1. Marja Keur 34,
2. Ans Dumpel 34,
3. Vera Bruijn 33.

Zandvoortse Courant •  nummer 29 •  20 juli 2006

(v.l.n.r.) organisator Ab van der Moolen en de prijswinnaars Michael Landman,
Martin Spaans en Marcel van der Storm.

Jeu de boulesbanen in de maak

De banen zijn een voortvloei-
sel van de vorig jaar door de
raad aangenomen Sportnota
2005 - 2010. Door middel van
zelf de handen uit de mouwen

te steken, ontstaat er voor de
‘boulers’ een schitterende
accommodatie en kunnen zij
binnen afzienbare tijd eindelijk
echte wedstrijden in Zandvoort

De banen voor jeu de boules vereniging Zandvoortmeeuwen,
die vrijwilligers zelf leggen, schieten al aardig op. In totaal wor-
den er 20 wedstrijdbanen van 15 x 3 meter, aangelegd.

spelen. Wanner exact de ope-
ning is, kan men niet aangeven
want er wordt veelal door wat
oudere leden gewerkt en werkt
men drie dagen in de week.
Met de hitte van de laatste tijd
is dat geen pretje en heeft men
een paar dagen ‘vrijaf’ geno-
men.

De softbalsters van ZSC hebben vorige week dinsdag in de thuis-
wedstrijd tegen THB genoegen moeten nemen met een te grote
1-7 nederlaag. Tot en met de 5e inning had ZSC het heft in han-
den. In de laatste twee Haarlemse slagbeurten werd de 1-0 voor-
sprong uit handen gegeven.

Het antwoord van THB kwam
in de 6e slagbeurt. Vier honk-
slagen leverden evenzovele
runs op wat THB een 1-4 voor-
sprong opleverde.
Ook in de 7e en laatste inning
sloeg THB nog drie keer toe,
waardoor het aantrekkelijke
duel met een 1-7 score eindig-
de.

Geflatteerd verlies dames

In de eerste vijf slagbeurten
hield ZSC-werpsters Wilma van
Riemsdijk THB van het scoren
af. ZSC nam in de 4e inning
zelfs een voorsprong. Van
Riemsdijk bereikte na een
honkslag, door een aantal mis-
verstanden in de THB-verdedi-
ging gecombineerd met goed
honklopen, de thuisplaat.

De herensoftballers van ZSC hebben zaterdagavond op eigen veld
een gevoelige nederlaag geleden tegen Rooswijk 2 uit Velsen-
Noord. Na vorige week in een kwalitatief hoogstaande wedstrijd
met 5-4 verloren te hebben van DSS 2, werd het nu, in een van
ZSC-kant slecht duel, een 14-4 nederlaag.

fouten waren er debet aan dat
na vijf slagbeurten Rooswijk
een zeer ruime 14-1 voorsprong
had. In de gelijkmakende
inning wist ZSC nog iets terug
te doen. Han van Soest wist de
thuisplaat te bereiken. Zijn
goede voorbeeld werd gevolgd
door Edgar Koper die een
homerun produceerde waar-
op Ben Draijer kon meeliften,
zodat de einduitslag 14-4 iets
minder smadelijk was dan het
er aanvankelijk naar uitzag.

Forse nederlaag heren

Tot en met de 2e inning kon
ZSC de tegenstander nog vol-
gen. Nadat Rooswijk een 1-0
voorsprong had genomen,
kwam de thuisclub in de gelijk-
makende slagbeurt op gelijke
hoogte door een solohomerun
van de gebleseerde Ernesto
Vonssee, 1-1. In de daarop vol-
gende innings zag ZSC geen
kans meer tot scoren te komen.
Rooswijk des te meer. Goed
slagwerk op pitcher Tjeerd
Buys en een groot aantal veld-

JAZZ behind the beach �06
jazzfestival Zandvoort

Volgende week in deze krant:

Jazz krant
met alles over het 

vierdaagse Jazzfestival 
dat op 3-4-5-6 augustus zal

plaatsvinden
Leden van jeu de boules vereniging Zandvoortmeeuwen aan het werk
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

•  In de watertorenbuurt gelegen 20-jaren hoekwoning
•  Zonnige achtertuin op het zuidwesten
•  Sfeervolle woonkamer met openhaard, 

moderne woonkeuken en 2 ruime slaapkamers
•  CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005
•  Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden
•  Woonopp. ca. 95 m2, perceelopp. 110 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 CORT V/D LINDENSTRAAT 2/8 ZANDVOORT

•  4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een 
heerlijk balkon

•  Gelegen op de 1e en 2e verdieping en beschikt over
lift, berging en een garage

•  Dient inwendig gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2 (exclusief de balkons)
•  Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

 DR J.G. MEZGERSTRAAT 43 ZANDVOORT

•  Modern 4-kamer hoekappartement 
•  Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee
•  Moderne open keuken en luxe badkamer 
•  Gehele appartement betegeld met witte vloertegel
•  Witte gestuukte muren en plafonds 
•  Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500.-
•  Woonoppervlakte 85 m2 

Vraagprijs: € 249.000,-

 HALTESTRAAT 77 ZANDVOORT

•  Gezellig familiehotel in het centrum van Zandvoort 
op ca. 200 meter van het strand gelegen

•  4 (2 pers.)kamers, ontbijt- en zitruimte, zonneterras aan 
de voorzijde en een souterrain met achtertuin

•  1 eigen parkeerplaats en parkeermogelijkheden met 
parkeerkaarten, openbaarvervoer op loopafstand

•  Woonopp. 185 m2, perceelopp. 231 m2 

Vraagprijs: € 399.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

•  In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe
vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

•  Het pand is onder architectuur gebouwd 
•  Complete B & O installatie door gehele pand 
•  Totaal voorzien van dubbele beglazing. 
•  Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair 
•  Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

Vraagprijs: € 1.295.000,-

 TOLWEG 16  ZANDVOORT

•  Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin, 
achterom en een grote garage.

•  7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
•  Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
•  Woonopp. ca. 175 m2, perceelopp. 189 m2

•  Aan de rand van het Groene Hart halfvrijstaand woon-
huis met voor- en achtertuin, oprit en achterom

•  3 slaapkamers, luxe keuken, luxe badkamer en 
woonkamer met openhaard

•  Gehele voorzijde voorzien van elektrische rolluiken
•  Nabij het centrum, strand en openbaar vervoer 
•  Woonopp. ca. 165 m2, perceelopp. 278 m2 

Vraagprijs: € 498.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 57 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 469.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Actueel
P5 Strandbeveiliging

Zandvoortse 
Courant 

Rubriek
P9 Weekend weerbericht

Muziek
P11-14 Uitneembare Jazzbijlage

Sport
P21 KLM Open

De Mannetjes

‘Straks krijg je ook nog 
wandelende uitsmijters’

Beveiliging op het
strand

Zandvoort Optiek

Kitesurfen? 
De gemeente heeft drie 

strandlocaties aangewezen waar
het mag.

alleen deze week !
ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN
20 % korting

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

Citroën Xantia 2.0 CT Turbo ACTIVA
b.j. 1997, 107400km, €3950 

nu €3450
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Waldkornbrood heel € 1,95
half € 1,-

• 10 witte puntjes € 1,95

• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig t/m zondag 30 juli

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Opening: 
Maandag 
31 juli a.s.

SCHOENREPARATIE • GRAVEERSERVICE • LEDERWAREN
KOFFERS • SLEUTELS • SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Supermarkt wil snel bouwen in Middenboulevard

station zijn supermarkt te ves-
tigen. Echter de bouwplannen
waren al rond en ook de infra-
structuur liet het niet toe om
op deze plek een sporthal en
een parkeergarage en ook nog
een supermarkt te bouwen.
Zijn plannen om een nieuw
winkelconcern te realiseren lig-
gen na al die jaren nog steeds
startklaar. Inmiddels is vanaf
2004 een architectenbureau,
in opdracht van D-Winkels,
aanwezig bij vervolgoverleg 
en andere planvorming in 
het Middenboulevardgebied.
Verder uitstel, zo staat er in de
brief, zal de kwaliteit van de
dienstverlening in gevaar bren-
gen en de supermarkt van Dirk
van den Broek kunnen doen
besluiten om de huidige win-

kel binnen de huidige contou-
ren geheel te vernieuwen. Een
definitieve besluitvorming over
de Middenboulevard zou bij de
enthousiaste ondernemer zeer
welkom zijn, om de nieuwe
supermarkt, van 2000 m2 aan
de ‘Palace Promenade’ inclusief
appartementen erboven en
parkeerplaatsen onder de win-
kel, te realiseren.

Waterzuivering
Eventueel, stelt Van den Broek
voor, zou na sloop van het win-
kelpand op de locatie een tij-
delijk bezoekersgebouwtje
geplaatst kunnen worden
waar bewoners en belangheb-
benden informatie kunnen
krijgen over de plannen van
het project. Wel zal er een 

Eén van de ondernemers in
de Middenboulevard,de heer
Van den Broek, heeft deze
maand aan alle gemeente-
raadsleden een brief ge-
stuurd. Hij houdt een vurig
pleidooi om nu eens haast te
maken met een unanieme 
en daadkrachtige besluitvor-
ming over het, ter inspraak
liggende, ontwerp bestem-
mingsplan Middenboulevard.

tijdelijke locatie door de ge-
meente aangeboden moeten
worden om een noodwinkel
met parkeermogelijkheid te
plaatsen. Begin juni heeft er
een gesprek plaatsgevonden
met de wethouders Bierman
en Tates, de stedenbouwkun-
dige mevrouw Van der Hek en
het hoofd van de afdeling
Ruimtelijke Ordening de heer
Beijk. Daarin is een locatie
geopperd op het terrein van 
de waterzuivering in Nieuw
Noord.Wanneer dit terrein vrij
komt is onbekend maar als het
aan de heer Van den Broek ligt,
wil hij liever gisteren dan van-
daag starten. Hij heeft al lang
genoeg gewacht en wil nu zijn
plannen zo spoedig mogelijk
realiseren.

door Nel Kerkman

De afgelopen tientallen jaren
heeft Jan van den Broek, de
eigenaar van de D-Winkels b.v.,
plannen om de supermarkt
Dirk van den Broek aan de
Burgemeester Engelbertstraat
een nieuwe facelift te geven.
Al in 1997, tijdens de realisatie
van Park Duijnwijk, stelde Van
den Broek voor om naast het

Verbouwen of nieuwbouw?

Alles over 
Jazz behind

the Beach�06
op pagina’s 11 t/m 14!
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Juli/Aug. Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water
18.24
19.00
19.29
19.59
20.29
21.10
22.00
22.59

-
-
-
-
-
-
-
-

14.44
14.59
15.24
15.29
16.10
16.50
17.30
18.20

05.59
06.30
07.10
07.44
08.13
08.45
09.18
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Burgerlijke stand

Kerkdiensten

15 juli 2006 - 21 juli 2006
Geboren:
Veerle Petra Hendrike, dochter van: de Graaf, Arjan
Christiaan en: Kolkman, Margreta.
Ondertrouwd:
Brouwer, Mark Willem en: Ramkema, Jolanda.
Helder, Wouter en: Wagner, Natasja.
Gehuwd:
Wittensleger, Hendrik en: van Hoorn, Hilma
Tentij, Pieter Stephanus en: Husmann, Leontine
Christina.
Overleden:
Hogen Esch geb. Zwemmer, Aafje, oud 89 jaar.
van de Pas geb. Sleeman, Carla Johanna Maria,
oud 56 jaar.
Zwaanenburg geb. Koning, Hermina Gezina,
oud 53 jaar.
van Vilsteren, Theodorus Johannes Jozef, oud 73 jaar.

ZONDAG 30 JULI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur Ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur mw. drs. T.J.Koens uit Amsterdam
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur ds. J.J.H. Hoekstra uit Velsen-Zuid
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. v. Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves
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Familieberichten

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Wat zijn Byssusdraden?
Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassing.
Tot 31 juli 2006 kunt u uw oplossing sturen naar
Boudewijn’s Visservice,Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.
Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

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

RELAX het is vakantie!

Zoek jij een bijbaan voor 1 dag in de week,
waarmee je een leuke zakcent

voor je vakantie kan verdienen?

Wordt dan ook
vakantiebezorger
van de Zandvoortse Courant
Ook voor 50plussers

Bel 0251-674433 of mail je gegevens naar 
info@zandvoortsecourant.nl

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Mentaliteit? 
Vergeet het maar.

Na een ontspannen vakantie
zijn we weer thuis.Van de ene
hitte in de andere. Maar met
airco in de auto valt het uit te
houden.We zetten thuis alles
open. Wonen aan een drukke
straat. Meestal laten we de
ramen potdicht. Nu even niet.
Nemen de herrie maar even
voor lief. Het tocht lekker door.
Worden opeens gewekt uit
onze relaxte slaap.Twee brom-
mers cirkelen rondjes voor het
plein van de kerk. Stemmen
klinken luid in de nacht. Moet
dat nou zo laat? We kijken ver-
baasd naar buiten.Via het bal-
kon zie je alles. Even later vlie-
gen lege bierblikjes omhoog.
Op het platte dak voor de kerk.
“Zal ik…..”, zegt echtgenoot.“Jij
doet niks. Ze gaan zo wel naar
het dorp”. Ik heb gelijk.
Ronkend en joelend rijden ze
weg. Een dag later vinden we
nog meer rotzooi. Blikjes, fles-
jes en lege pizza dozen. Achter
de muur van onze tuin. Een
halfleeg pak vla boven op de
muur.

Als je dan landen bezoekt
waar het écht schoon is
schaam je je rot om Neder-
lander te zijn. Duitsland?
Oostenrijk? Brandschoon. De
camping op Kroatië? Geen
propje papier op het gras.
Groot en klein ruimt zijn rom-
mel op. Glas. Petflessen. Blik.
Alles wordt keurig gesorteerd.
Voor de kinderen een leuk
spelletje. En leerzaam boven-
dien. Maar de mentaliteit van
veel mensen in Holland is
schrikbarend slecht. De goeie
niet meegerekend natuurlijk.
“Waar schoon is gooien men-
sen geen troep”, zei iemand op
de camping tegen ons. In
Nederland wel. De overheid
c.q. gemeente kunnen vegen
wat ze willen. Het helpt geen
zier. Onze mentaliteit moet
veranderen. Alleen één ding;
waarom worden op weeken-
den de bakken niet vaker
geleegd? Die waren propvol.
En dan gooit men de troep
toch weer op de grond.
Nederland schoon? Vergeet
het maar. Misschien met
behulp van fikse boetes. We
zullen het anders nooit leren.

Lienke Brugman

In memoriam
TH.J.J. van Vilsteren, gemeenteraadslid VVD 1994-1998
Theo van Vilsteren werd in 1933 in Zwolle geboren en is, vanaf
zijn derde jaar, in Haarlem opgegroeid.Vanaf 1969 woonde hij
samen met zijn echtgenote Leny in Bentveld.Enkele jaren terug
woonde hij in een appartement in het hartje van Zandvoort.

Draverij niet geheel zonder averij
De organisatoren van de kortebaandraverij kunnen terug zien
op een geslaagd evenement, al verliep de aanloop in de vroe-
ge donderdagmorgen niet geheel feilloos. Het in orde brengen
van de baan gaf dit jaar problemen.

Theo was een gezelschaps-
mens, hield van reizen en cul-
tuur en was beslist geen man
om stil te zitten. Toen hij in
1994 gevraagd werd als kan-
didaat voor de VVD zei hij “ja”
om Bentveld meer bij
Zandvoort te betrekken. Op
het moment dat er belang-
rijke beslissingen genomen
moesten worden, tijdens de
toenmalige collegeonder-
handelingen, was hij op
vakantie in Malta. Via zijn
(beroemde) fax koos hij voor
Rita de Jong als wethouders-
kandidaat en op het moment
van de beslissing was hij net
op tijd terug.

Theo zag altijd het zakelijke
belang achter elke procedure,
“geen gezeur, dit leeft, daar
hebben we behoefte aan en
dat gaan we doen”. Zijn uit-
spraken vielen niet bij ieder-
een in goede aarde. Zelfs niet
bij de burgemeester R. van der
Heijden, toen Theo het had
over de diverse neveninkom-
sten van de burgemeester.

Theo was een “heer van stand”
en bij elke gelegenheid was hij
altijd strak in het pak. Tijdens
een vernissage genoot hij van
de kunst maar ook van de in
stijl geklede genodigden. Niet
zo verwonderlijk want Theo
was verbonden met de mode,
had jarenlang een kledingzaak
in Haarlem en maakte perfec-
te maatpakken. Hij kon zich
ergeren aan de kledingstijl van
zijn mederaadsleden en nam
dan ook geen blad voor zijn
mond om dit te verkondigen.
Theo was voorzitter en initia-
tiefnemer van Stichting
Viering Millennium en heeft
zich ingezet om zijn geestes-
kind, een millennium cadeau
aan de Zandvoortse bevolking,
te realiseren.

Op vrijdagmiddag 21 juli heeft
de Zandvoortse gemeenschap,
bij de uitvaartdienst in de St.
Agathakerk en bij de crematie,
afscheid genomen van een
liberaal met een sociaal hart.

Nel Kerkman

Bouwvergunning standbeeld 
blijft staan

Op 13 januari jongsleden gaf het college een bouwvergunning
af om ter hoogte van Boulevard Paulus Loot 37 een standbeeld
te plaatsen. Het beeld van de Zandvoortse kunstenaar Mark
Sjerps heeft sindsdien volop in de belangstelling gestaan met
als één van de hoogtepunten de ingezonden brieven, die vori-
ge week geplaatst zijn de Zandvoortse Courant; het kan u nau-
welijks ontgaan zijn.

De commissie voor advies van
de bezwaarschriften heeft ech-
ter een streep door de rekening
gehaald door het bezwaarschrift
ontvankelijk en gegrond te ver-
klaren. Het college echter, stelt
in een brief aan de raadsman
van de klager (de Bewoners-
commissie Boulevard Zuid),“dat
wonen aan een strandboulevard
enige overlast met zich mee zal
brengt.”Tevens is het college in
de brief van mening dat “gelet
op de geringe afmetingen en
met name de vorm (smal) van
het standbeeld en gelet op de
afstand tussen het standbeeld
en de dichtstbijzijnde woning
(ruim 20 meter), kan gesteld
worden dat de verstoring van
het uitzicht te verwaarlozen is.
Er is geen sprake van een plano-
logische verslechtering,daar het
bestemmingsplan op deze loca-
tie bouwwerken ten dienste van
de bestemming van maximaal
3 meter hoogte toelaat. De
oppervlakte van voornoemde
bouwwerken mag volgens het

bestemmingsplan maximaal 
5 m2 bedragen.”

Het besluit van het college is dan
ook:“Conform het advies van de
commissie bezwaarschriften,het
betreffende bezwaarschrift ont-
vankelijk te verklaren;Het betref-
fende bezwaarschrift gedeelte-
lijk gegrond te verklaren met
betrekking tot de grief inzake de
motivering van de vrijstelling van
het bestemmingsplan (ruimte-
lijke onderbouwing) en in afwij-
king van het advies van de com-
missie bezwaarschriften: het
betreffende bezwaarschrift voor
het overige ongegrond te verkla-
ren, het bestreden, primaire
besluit van 13 januari 2006
inhoudende het verlenen van
een reguliere bouwvergunning
voor het plaatsen van een stand-
beeld aan de Boulevard Paulus
Loot ter hoogte van nummer 37,
in stand te laten onder aanvoe-
ring van een nadere motivering
(ruimtelijke onderbouwing).
Bron: www.zandvoort.nl

De organisatoren werden
geconfronteerd met opmer-
kelijke tegenslagen. De vrij-
williger die woensdag rond
15.50 uur de verkeersborden
bij de remise kwam ophalen,
kreeg de mededeling dat hij
de borden niet kon meene-
men omdat de kas waarin de
borgsom van €100 moest
worden betaald al gesloten
was. Er restte niets anders
dan de volgende dag terug-
gaan.

Een tweede misverstand was
er omtrent de levering van
het zand. Al vele jaren wordt
dat gehaald bij de gemeen-
telijke remise en vervolgens
ook daar weer teruggestort.
Maar bij het ophalen van de
eerste lading werd duidelijk
dat men op de remise niet
op de hoogte was. Contact
met de verantwoordelijke
ambtenaar op het raadhuis
leerde dat men ook daar van

niets wist. Na vele telefoon-
tjes kon er zand worden
gehaald bij Circuit Park
Zandvoort, op voorwaarde
dat het zand na afloop gerei-
nigd en gezeefd terug-
gebracht moest worden.
Opmerkelijk, omdat het
opgehaalde zand vol stenen
zat.

Het bedrijf dat het zand
moest aanvoeren en de baan
aanleggen, had begrepen dat
het alleen om de aanvoer
ging en niet om de aanleg.
Met behulp van vrijwilligers,
onder leiding van de te elf-
der ure opgeroepen Harry
Paap, kwam alles nog in orde.
“We hopen dat volgend jaar
deze misverstanden voorko-
men kunnen worden”, aldus
één van de verbolgen orga-
nisatoren.

Een verslag van de draverij
vindt u op pagina 23.
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Kermis. Binnenterrein Circuit Park
Zandvoort

Tropicana Festival, live muziek 
op diverse podia in centrum

Zandvoort (A)live, deel  III 

DoDare Festival of Speed,
Circuit Park Zandvoort

Augustus
BP Ultimate Masters of Formula 3,
Circuit Park Zandvoort.

Jazz behind the beach. Jaarlijkse jazz-
festival op diverse locaties

KLM Open. Internationaal Heren Golf
toernooi, Kennemer Golf Club

Zomermarkt
Grote markt met honderden kramen,
verspreid door het hele centrum

Kerkplein Concert: Koorconcert
Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.
Grigori. Protestantse kerk, aanvang
15.00 uur, toegang gratis 

Racemarkt. Centrum en Noord-
boulevard tot aan het circuit

Debuutroman Irene Roselaar bij Bruna

Roselaar, gehuwd en
moeder van twee kinde-
ren, heeft een roman
geschreven die ‘lekker
wegleest’ en dus uiter-
mate geschikt is om met
vakantie mee te nemen.
In haar roman ‘Hemels’ is
Tonja haar hoofdfiguur.
Zij is gerechtssecretaris

en bemerkt dat ze tijdens
een rechtszitting valt op
een verdachte. Terwijl ze
hem voor haar probeert
te winnen, kruist er een
andere, charmante en
verstandige, kerel haar
pad. Zoveel aandacht lijkt
hemels, tot het volledig
uit de hand loopt. Als je

gedwongen wordt om
tussen twee mannen te
kiezen, wie kies je dan?

Hemels is een spannend
boek over liefde en rela-
ties. Op overtuigende
wijze schets Roselaar de
leefwereld en de perso-
nages, zodat je als lezer

heerlijk weg kan domme-
len.Verwacht geen waar-
heidsvinding en feiten,
maar fantasie, romantiek
en spannende verwikke-
lingen. Een heerlijk boek
om lui op de bank of
tijdens je vakantie van 
te genieten. Meer infor-
matie via www.bruna.nl

Uitneembare bijlage

Alles over 
Jazz behind the Beach

2006
3-4-5-6 augustus 

zie pagina’s 11 t/m 14!

Met spoed zoeken we ervaren 

barpersoneel 
(full time/part time) 

ibv diploma Sociale Hygiëne
Bel Wim Pastoors: 06-2523 1846

Binnenkort opent 
Het Wapen van Zandvoort 

weer haar deuren.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Onze plaatsgenote Irene
Roselaar, juriste en werkzaam
bij de gemeente Zandvoort,
heeft gereageerd op de
oproep van Bruna om een
zelfgeschreven roman uit te
geven. Het is voor beginnen-
de schrijvers en hobbyschrij-
vers altijd moeilijk om een
uitgever te vinden die hun
manuscript wil uitgeven.
Bruna is een actie gestart die
de mogelijkheid biedt om dit
gemakkelijk te doen. Schrijfster Irene Roselaar en Sjaak Balkenende van Bruna tonen de Roman

Hizi Hair Zandvoort 
zoekt per direct een 

all-round styliste
Tel. 5730838, vragen naar Anh
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Met oog en oor
de badplaats door

Wild groei
Het is opvallend hoeveel
reclame/sandwichborden de
laatste tijd langs de weg of
op het trottoir staan. Het lijkt
wel of ze jongen, want per
dag komt er een nieuw bord
bij. Deze borden belemmeren
de schaarse ruimte op de
trottoirs en staan vaak op de
onmogelijkste plekken. In de
gemeentelijke nota “voor-
werpen op de openbare weg”
is aangegeven hoeveel bor-
den er eigenlijk geplaatst
mogen worden. Dat zijn
maximaal 15 stuks waarvan
5 evenementen per keer ge-
bruik van mogen maken. De
rekensom voor heel Zand-
voort bedraagt dus 75 borden
in totaal. In dezelfde nota
staat aangegeven waar de 15
borden geplaatst mogen
worden. Bijvoorbeeld, 1 bord
bij de rotonde Hogeweg/
Thorbeckestraat en dan pas
weer in de Dr. Gerkestraat/
Schelpstraat. Al tellende
kwam ik tot de conclusie dat
in dit kleine gebied al 5 bor-
den op plekken staan die niet
in de nota genoemd worden.
De sandwichborden zijn
onder andere eigendom van
de gemeente! Zou men daar
ook niet meer de 15 plekken
weten?

Nieuwe verordening
Als je op de fiets naar het
strand gaat zet je je fiets zo
dicht mogelijk tegen het prik-
keldraad langs de strandaf-
gang. Sinds kort is het verbo-
den om je fiets bij vier
plekken te parkeren om een
vrije doorgang voor hulpver-
leners te waarborgen.
Logisch, want elke minuut
telt. Maar als men een ver-
bod instelt dan is het wel
handig om een alternatieve
plek aan te bieden. Het is bij
mooi weer zoeken geblazen
naar een plekje. Je kunt je
fiets tegen de honderd ande-
re fietsen zetten met kans
voor een beschadiging of je
plaatst hem tegen het muur-
tje van een woonhuis. Extra
fietsenrekken langs de bou-
levard plaatsen, vooral bij de
afgangen die vrij moeten blij-

ven, zou een betere optie zijn
voor degene die de fiets als
vervoermiddel kiest om naar
Zandvoort te komen.

De politiek heeft het
laatste woord
Zou ex-wethouder Hogen-
doorn een vooruitziende blik
hebben gehad toen hij, tij-
dens de informatieavond
over de herinrichting Raad-
huisplein in februari 2005, in
zijn slotwoord bovenstaande
zin uitsprak? In het Gemeen-
schapshuis werd aan de
raadsleden een diavoorstel-
ling vertoond over de herin-
richting met twee ontwerpen;
de huidige en de definitieve
situatie van het plein. De eer-
ste was een mooi weids plein
en vervolgens een plein met
daarop gesitueerd een res-
taurant met terras en appar-
tementen. Het duurste stuk-
je grond van Zandvoort is
goed belegd werd er toen
door een trotse ambtenaar
vermeld. Nu, na anderhalf
jaar, wordt de politiek wakker
gemaakt door diverse publi-
catie’s in de media. Zoals in
het kwartaalblad van Genoot-
schap Oud Zandvoort “de
Klink”, het Haarlems Dagblad
en meerdere berichten in 2005
van deze krant. Het raadslid
Gijs de Roode (CDA) heeft in
een brief aan het college drie
prangende vragen gesteld.
We zijn benieuwd naar het
antwoord. In het Raadspro-
gramma 2006-2010 staat
immers;dorpskarakter behou-
den, pleinen en open ruimtes
niet volbouwen. Laten we ons
daar maar aan vast houden! 

Een gesloten opening

Er wordt wat afgeplakt in het
dorp. Zelfs bij de vernissage
in het Zandvoorts museum
van de tentoonstelling van
Donna Corbani werd een
briefje op de muur geplakt
met een leuke woordspeling.

Vrouw overtroeft
zakkenroller
Een alerte 51-jarige inwoon-
ster voorkwam op 22 juli
omstreeks 14.30 uur bij een
pinautomaat aan de Cornelis
Slegersstraat dat een zakken-
roller er met haar pinpas van-
door kon gaan. De vrouw
toetste haar pincode in, toen
een man haar aansprak en
iets over zijn pinpas vroeg.
Tijdens deze afleiding wist
een tweede persoon onge-
merkt de pinpas van de
vrouw uit de automaat te
halen. De vrouw besefte na
het geld te hebben wegge-
borgen dat zij haar pas miste
en ging onmiddellijk achter
de man aan. Tijdens een
woordenwisseling pakte zij
haar pinpas terug. De vrouw
deed aangifte van het inci-
dent. De politie stelt een
onderzoek in naar de identi-
teit van de mannen. De ‘aan-
spreker’was een ongeveer 40-
jarige man met een
Mediterraan uiterlijk. Lengte
ongeveer 1.80 m. Hij droeg
halflang zwart haar met een
slag.

Vliegverbod voor
meeuwen
Met het warme weer worden
de ramen wagenwijd open-
gezet en dan hoor je allerlei
geluiden die je anders mis-
schien niet opvallen. De gelui-
den kunnen variëren van
lawaai van brommers, bon-
kende autoradio’s tot het
gekrijs van vogels. Dat staat
op het briefje dat hangt aan
een boom in de Kost-
verlorenstraat. De bewoners
van de L’Amistraat, Jan
Steenstraat, Prinsesseweg,
Hobbemastraat, Hulsman-
straat, Van Ostadestraat en
Nieuwstraat hebben veel
overlast van meeuwen. In de
vroege ochtenduren is er
meeuwengekrijs en worden
er zelfs mensen aangevallen.
Daarom moet er, volgens
enkele buurtbewoners, een
valkenier ingehuurd worden
of stoppen met het voeren
van de meeuwen. Zou het
sluiten van de ramen ook niet
een mogelijke oplossing zijn?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Strandpachters huren eigen 
beveiliging in

Het is Zandvoortse strandpachters nu echt het verkeerde keel-
gat ingeschoten. Iedere keer als het mooi weer is die invasie
van allochtone jongeren, die intimiderend rondrennen in en om
hun paviljoen. Spuugzat zijn ze het en nu hebben ze dan een
eigen beveiliging ingehuurd.

De strandpachter, die om rede-
nen anoniem wenst te blijven,
is duidelijk: “Als eerste wil ik
zeggen dat de politie alles doet
om escalatie te voorkomen. Eén
belletje en ze zijn er direct,
maar ze hebben veel te weinig
mankracht om constant aan-
wezig te kunnen zijn. Ook zit-
ten ze opgescheept met ‘softe’
wetgeving. Daar lachen ze zich
rot om en als ze worden weg-
gestuurd zijn ze binnen de kort-
ste keren weer terug en begint
alles weer van voren af aan.”

Beveiligers
Hij is het nu beu om zelf voor
politieagentje te spelen.“Ik heb
een bedrijf te leiden en kan
niet steeds maar corrigerend
optreden. De enige oplossing
die ik zag was het in de arm
nemen van een beveiligings-
bedrijf. Ik heb nu op warme
dagen, zeg maar als het kwik
zo rond en boven de 25°C ligt,
een tweetal bewakers rondlo-
pen die alles in de gaten hou-
den. Het heeft nu al resultaat
opgeleverd. Eén van de heren
is namelijk van Marokkaanse
afkomst en daar hebben die
raddraaiers ontzettend veel
ontzag voor. Ze bedenken zich
wel eerst een paar keer voor-
dat ze hier iets durven uitha-
len. Veel minder allochtone
jongerengroepen en meer toe-
zicht op de privézaken van
onze gasten”, verduidelijkt hij.
Verder wil hij graag dat de
gemeente Zandvoort ze laat
merken dat ze hier niet wel-
kom zijn.

Tip
Een collega van hem kan het

een en ander beamen. Die
hoeft echter niet zover te gaan
om een beveiligingsbedrijf in
de arm te nemen, alhoewel hij
ook direct in het ‘gevarenge-
bied’ zijn bedrijf heeft. “Als er
hommeles komt, lossen wij dat
zelf wel op. Als het niet anders
kan, wordt de politie ingescha-
keld die meteen komt”, zegt
Huig Molenaar van paviljoen
Thalassa. Wel heeft hij een
goede tip voor de gemeente:
“Als eerste moet de gemeente
die verrekijkers van de boule-
vards weghalen. Die worden
door die bendes gebruikt om
te kijken wie zijn zaken onbe-
heerd achterlaat. Dat wordt via
de GSM direct aan handlan-
gers op het strand gemeld die
even ‘langs de spullen lopen’
en deze dan direct maar even
meenemen. Weg dus met die
dingen.Verder pleit ik voor een
ontmoedigingsbeleid.Dat moet
al in de trein beginnen. Geen
kaartje? Bij aankomst aanhou-
den. Rotzooi trappen? Direct
controleren of ze wel een gel-
dig identiteitsbewijs bij zich
hebben. Niet bij je? Meenemen!
Een papiertje of blikje op straat
gooien? Direct meenemen
naar het bureau en een boete
opleggen. Volgens mij zal dat
wel eens kunnen helpen.”

De politiek zou zich een en
ander moeten aanrekenen 
en weer eens bij de portefeuil-
lehouder aan de bel trekken.
Een oplossing zoals een 
aantal jaren geleden, dat de
Zandvoortse burgervader bij
zijn Amsterdamse collega op
bezoek gaat en met hem wat
afspraken maakt, is te zwak.

Komende zondag
Zandvoort (a) live Beach

Komende zondag is het weer tijd
voor Zandvoort (a) live op het
strand. Skyline 13, Bruxelles aan
Zee 14 en Mango’s 15 staan dan
vanaf 16.00 uur bol van de swin-
gende groepen en Dj’s.

Bij Skyline wordt er afgetrapt
met de Haarlemse band Relax
om 16.00 uur. Daarna volgen de

andere twee paviljoens met hun
eigen programma. Skyline gaat
verder met de vertrouwde for-
matie jeWelste, met gastoptre-
dens van Jamai en Desree.
Bruxelles heeft Jules Deelder en
Hans Dulfer op het programma
staan en bij Mango’s treden Dj
D-Rashid en Andrei Russo op. Het
festival eindigt om 00.00 uur.
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aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Deze week zijn er weer 
zeer veel nieuwe artikelen 

binnengekomen
Alles voor in en om het huis

Aanbieding voor pashouders

3 halen = 2 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Heather

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Chin Chin Discotheek - Haltestraat
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

10% korting op
permanent make-up

Zeestraat 56          06-54640714

Gratis
Cadeautje 

bij kinderpannenkoek 
voor Zandvoort

Pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 28juli t/m woensdag 2 augustus

Runder Hamburgers
5 halen - 4 betalen!

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

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

4 Cajun 
schijven 

voor € 2,50

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze zomercollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en
Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Gratis 0,5 ltr huiswijn 
bij een pan gekookte 
mosselen voor 2 personen.
Haltestraat 75, Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

Ons mosselseizoen is begonnen, 

de lekkerste gekookte Zeeuwse mos-

selen op Hollandse of Spaanse wijze.

Op vertoon van de
ZandvoortPas bij:

Hoogbrekend 
kunststof 1.6 
incl.super-
ontspiegeling. 

Zandvoortpas 
korting 10% !! 

Speciale aanbieding:
Complete bril 

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding:
Complete bril 

multifokaal € 449,00

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

10 euro korting op 
een hotstonemassage.

Bel of mail Cathy:
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl
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www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl 
tel.nr. 023 5740740

Mededeling aan alle inwoners 
van Zandvoort

Op 5 en 6 augustus 
zal op Circuit Park Zandvoort het evenement 

BP Ultimate Masters 
of Formula 3

plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de
Wet Milieubeheer zoals verleend door de Provincie
Noord-Holland d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hier-
bij dat wij voor bovenstaand evenement zogenaamde
UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het 
circuit hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of 
evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

ren rond het MS
Informatiecentrum. Het
fonds zoekt mensen die
het leuk vinden om zich
1 of 2 dagdelen per week
hiervoor in te zetten. Een
vereiste is natuurlijk wel
dat men zich goed kan
inleven in anderen en dat

organiseren in het
bloed zit! 

Vrijwilligers kunnen
zich melden bij het
Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via de
website: www.natio-
naalmsfonds.nl

Nationaal MS Fonds 
zoekt vrijwilligers voor
MS Informatiecentrum 

in Zandvoort
Voor het MS Informa-
tiecentrum in Woon-
en Voorzieningencen-
trum Nieuw Unicum
zoekt het Nationaal
MS Fonds vrijwilligers.
De taken zijn o.a. men-
sen te woord staan en
activiteiten organise-
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gen tegen vlammende achter-
gronden.

In het Zandvoorts Museum
wedijveren heden en verleden
met elkaar. Een optimale pre-
sentatie van beide, vereist
onder meer een op elkaar afge-
stemde rangschikking, en die
ontbreekt helaas. Een weerga-
ve van het dorpse verleden pal
naast hedendaagse kunst
werkt storend. Zeker als de
overgang van het ene naar het
andere abrupt en zonder enig
verband verloopt zoals nu een
en ander gepresenteerd wordt.
Als kleurrijke moderne kunst
zonder enige aanwijsbare
reden moet concurreren met
zaken uit het verleden voegt
dat niets toe aan het geheel en
doet afbreuk aan beide.

Geheel in de Hollywood-
traditie kwamen klokslag
16.00 uur twee glimmende
TukTuks voorrijden. Als ware
het limousines stapten uit de
Thaise taxi’s vijf charmante
zeemeerminnen. Minzaam
glimlachend poseerden de
dames voor de toegestroom-
de fotografen. Terwijl de ene
meermin enorme zeepbellen
de lucht in blaaste, presenteer-
de een ander aan de omstan-
ders suikerzoete spekjes. In het
Museum speelde een twee

Wervelende kunst presenteert zich in 
Zandvoorts Museum

Moderne kunst in concurrentie met de glorie van toen. In het
Zandvoorts Museum is vorige week vrijdag op spectaculaire
wijze de expositie ‘Splash’ geopend. Naast de klassieke stijlka-
mers werden moderne schilderijen en sculpturen getoond van
de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani.

recensie door Ton Timmermans

“Splash, Calling all Mermaids!”
De fantasierijke opening
brengt ‘leven in de brouwerij’.
Het bekijken en genieten van
de werken van beeldend kun-
stenaar Donna Corbani in het
Zandvoorts Museum zijn de
moeite méér dan waard. De
expositie is een retrospectief
met als thema het strand- en
zeeleven. Zowel haar schilde-
rijen als haar bronzen sculp-
turen zijn creaties in de stijl
waar Donna Corbani interna-
tionaal beroemd mee is
geworden. Daar voortreffelijk
bij passend heeft de kunste-
nares de opening georgani-
seerd. Al eerder waren, naast
de kunstwerken, kleurrijke,
gracieuze meerminnen aan-
gekondigd. Dus de spanning
zat er bij voorbaat al in.

Ze dragen veelal namen die
verband houden met de oude
Griekse mythologie. Met
name uit de meest recent
gemaakte schilderijen spreekt
een zekere ‘Schwung’, een ver-
rassende losheid van verfstre-
ken. Toch blijft de uitzonderlij-
ke beheersing van strakke
lijnen en penseelvoering, zoals
die uit alle schilderijen en
sculpturen spreekt. Met ele-
gante figuren die zich bewe-

man sterke band vrolijke, tra-
ditionele Griekse muziek.

De meerminnen passen net zo
perfect in dit mythisch tafereel
als de omringende schilderij-
en van Donna. Al zijn de bron-
zen sculpturen gemaakt van
zwaar brons, door de vormen
wekken ze de indruk speels en
luchtig te zijn. Ze spreken
dezelfde taal als de schilderij-
en: gracieuze figuren die iets
mee te delen hebben aan de
oplettende beschouwer. Zo zit
er achter elk kunstwerk méér
dan alleen sierlijke lichaams-
vormen. Met titels als
‘Celestial’, ‘Sultry Storm’ en
‘Siren’ spreken de schilderijen
rechtstreeks tot de verbeel-
dingskracht. De reeds bestaan-
de perfectie met de slanke lij-
nen wordt nu aangevuld met
mysterieuze bezieling.

Bij zijn openingsspeech hield
wethouder Gert Toonen een
vurig pleidooi voor méér kunst
in de openbare ruimte van
Zandvoort. Langs de boulevard
ziet hij graag een fraaie beel-
denroute verrijzen. Over een
concrete uitwerking van de
(vage) museumplannen zwijgt
hij in alle talen. Hoelang zal het
nog blijven bij dromen?

In haar dankwoord noemde
Donna Corbani het Museum
een “inspiratievolle plaats”.
De expositie in het Zandvoorts
Museum van de olieverfschil-
derijen en bronzen sculpturen
is te zien tot 23 oktober.

C  U  L T  U U R Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 27-28 24 23 24-25

Min 21 19 18 18

Neerslag 65% 55% 30% 20%

Wind zw-w. 3-4 west 4 zw-w 4 zw. 3-4

mede mogelijk gemaakt door:

Een gezellig Grand Café aan zee - Reserveringen:06-5250 2583

De zeemeerminnen arriveerden per TukTuk Nog even terugblikkend
naar vorige week woensdag,
die net als gisteren ook al zo
heet verliep en waarop zon-
der meer weerhistorie werd
geschreven. Achtereenvol-
gens maakte de omgeving
Zandvoort-Haarlem de één
na warmste dag mee van 
de afgelopen 100 jaar met
ruim 35 graden in het gebied,
terwijl de eropvolgende 
mediterrane nacht veruit de
zwoelste werd sinds decen-
nia! In het holst van die
gedenkwaardige, uitermate
slaaponvriendelijke nacht
steeg het kwik tijdelijk 
weer even tot nabij de 24-25
graden.

Na andermaal zo’n schroei-
hete woensdag; de laatste
voorlopig, zullen we geleide-
lijk evolueren naar een meer
normaal Hollands zomer-
plaatje. Dit beeld kenmerkt
zich, vooral na komend
weekeinde, door een milde
zuidwestenwind op het pleit
meestentijds, regelmatig
zon, maar ook af en toe wat
regen of een bui en tempe-
raturen tussen 22 en 27 gra-
den daags.

Het is werkelijk ongelofelijk wat Moeder Natuur ons de
voorbije drie weken op weergebied voorschotelde. Het ene
na het andere thermische record ging eraan en het is 
letterlijk zonneklaar dat juli 2006, zoals al eerder gezegd,
de warmste (kalender)maand aller tijden wordt! Dus sedert
tenminste 1706, toen men met de waarnemingen startte.
We zullen straks uitkomen op dik 22 graden als moyenne:
een megaprestatie, maar tevens stof tot nadenken.
Immers, wat heeft de atmosfeer verder nog voor thermi-
sche excessen in petto voor ons op termijn? 

Vanaf deze week zal de nationaal bekende weerman 
Marc Putto zijn wekelijkse visie geven op de weersverwach-
tingen voor Zandvoort en Bentveld.

Legendarische juli

Het voortdurend grossieren
in eersteklas, bijna Proven-
çaals zomerweer, soms zelfs
met Zuid-Spaanse trekjes,
lijkt dan ook verleden tijd te
zijn voorlopig. Dit tot op-
luchting van grote groepen
mensen denkelijk, die en
masse hebben moeten
bivakkeren al die dagen - en
nachten - in verhitte vertrek-
ken van soms meer dan 30
graden Celsius.Trouwens, de
afgelopen tijd was het op de
stranden vaak goed toeven
bij gratie van een verkoelen-
de zeewind, die het kwik bin-
nen de perken hield. Afge-
lopen maandag bijvoorbeeld
zagen we een toch wel ver-
trouwd beeld.Terwijl de zee-
duivel bezit nam van het
Zandvoortse strand plus de
boulevard en de mistflarden
er ronddoolden bij amper 20
graden, was het enkele hon-
derden meters het land op
vrijwel ‘schoon’. In Bentveld
noteerde men al ruim 
25 graden op dat moment
bij volop zon en verder 
oostwaarts in Haarlem werd 
28 graden opgetekend.

Weerman Marc Putto
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Tijdens 
Tropicana festival

Danzee’s en Café Alex
buitenbar 

op het Kerkplein!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 29 juli t/m 11 aug. € 24,50

Griekse salade met feta,
olijven en gemarineerde paprika

of
Lauwwarme paling met rucola 

en een frisse citroendressing
of

Salade rosbief met spinazie 
en mosterd-dilledressing

Blackened zalm 
gebakken zalm met pittige cajunkruiden

of
Filet Mignon 

met klassieke roquefortsaus 
of

Pappardelle
met spinazieroomsaus,

walnoten en gegratineerd met geitenkaas

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

Vrijdag 
4 augustus

Rudolf
Kreuger

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Vrijdag 4 augustus
aanvang 20.30 uur:

Trio Joop Kooger
Walter Mooij - piano

Tim Brandsen - contrabas
Joop Kooger - slagwerk
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donderdag 3 augustus:

Jazz at the Casino
Officiële opening van het festival door burgemeester R. van der Heijden

vrijdag 4 augustus:

Jazz behind the bar
live jazz acts bij veel horecagelegenheden 

zaterdag 5 augustus:

Jazz behind the beach
Vier podia in het centrum: 

Kerkplein - Gasthuisplein - Dorpsplein - Midden Haltestraat

zondag 6 augustus:

Jazz at the beach
live optredens in de strandpaviljoens:

Beachclub Tien (10) - Skyline (13) - Bruxelles (14) - Mango’s (15)

Uitneembare evenementenkrant

JazzbehindtheBeach�06
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Het Holland Casino is hoofdsponsor van Jazz behind the Beach en heeft een
mooi jazzprogramma samengesteld voor de openingsavond.
Om 19.00 uur geeft burgemeester R. van der Heijden het startsein voor vier
dagen lang jazz in Zandvoort.

Donderdag 3 augustus  Jazz at the casino
vanaf 19.00 uur

Vrijdag 4 augustus  Jazz behind the bar
vanaf 20.00 uur

Yanks Saloon

Saskia Laroo 
op trompet en
Warren Byrd 
(north sea jazz ) 
op piano 

Grand Café Danzee

Brothers in Harmony with DJ Carlito, featuring 
Saxophonist Jeff Hollie (USA)

Café Alex

Boris van der Lek 

ChinChin

DJ & Saxo

Williams Pub Pub

Yimmy Pimmy (zaterdag)

Café Neuf

Blood, Sweat & Kiers
Met gitaar, drums, contrabas, drie vocalen maar vooral met de tenorsax van
Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van
diverse stijlen. Een kwartet dat de grenzen van rock & roll, blues, jazz, rythm
& blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de
helft maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat…
En dat lukt… altijd. En dat voelt het publiek ook...

Café Oomstee

Rudolf Kreuger
De geboren Haarlemmer komt uit een muzikale familie en heeft zich van
jongs af aan altijd met muziek beziggehouden. Zijn eerste band heette ‘The
Dixie Motions’. Dat werd later The ‘D Motions’ omdat de muziek toen al
meerdere stijlen bevatte. Uiteindelijk werd de band naar zijn bandleider
Rudolf Kreuger vernoemd. De band heeft verder zo’n 8 jaar lang opgetre-
den bij de befaamde dinershows van Frank Wentink. Tegenwoordig treed
Rudolf Kreuger solo op en vrijdagavond 4 augustus dus in Café Oomstee.

Laurel & Hardy

Trio Joop Kooger 

‘t Lokaal

The Original Hot Lips 
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Hans Dulfer is op 28 mei 1940 geboren en is één van
de bekendste Nederlandse saxofonisten. Hij speel-
de onder andere met Clous van Mechelen, John
McLaughlin,Willem Breuker, Jan Akkerman, Herman
Brood en Saskia Laroo. Hij is de vader van saxofonis-
te Candy Dulfer.

Dulfer werd geboren te Amsterdam. Hij leerde zich-
zelf saxofoon spelen en is sinds zijn zeventiende
professioneel muzikant, met Coleman Hawkins als
grote voorbeeld. Dulfer was eind jaren vijftig actief
in het combo van Clous van Mechelen. Later speel-
de hij in “Heavy Soul Inc.” (met onder andere gita-
rist John McLaughlin), “Theo Loevendie Consort”,
“Reflud” (een anagram van ‘Dulfer’),“De Perikels” en
“Future Groove Express”. Aan het eind van de jaren

negentig had hij veel succes in Japan; voor zijn 
single ‘Hyperbeat’ kreeg Dulfer daar een gouden
plaat.

Dulfer was naast saxofonist ook autoverkoper,
bestuurslid van het Bijhuis; columnist van
Muziekkrant Oor; en radiopresentator. Zijn columns
werden gebundeld onder de titel “Jazz in China”
(1980). In 1990 was hij directeur van Paradiso waar
hij één jaar later met ruzie wegging.

Dulfer won in 1969 de Wessel Ilcken-prijs. Als auto-
verkoper won hij tweemaal de “GM Car Sellar Award”.
In 1993 ontving hij de “Bird Award” van het North Sea
Jazz Festival, en in 2002 werd hij Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.

Mainstreamjazz is muziek die prettig in het gehoor
ligt. Net als latin en jazzy rock wordt het geheel 
swingend op het podium gebracht.

Het Mainstream Jazzcombo stelt als hoogste pri-
oriteit het de gasten naar de zin te maken. Zij 
passen het geluid zodanig aan, dat er normaal
geconverseerd maar ook gedanst kan worden.
Bandleider Ger Groenendaal, die de saxofoon met
een gevoelige toon kan raken, wordt bijgestaan
door zangeres Monique en echtgenoot Pieter van
Doorneveld (bas), Rob Rottschafer (keyboards),
vibrafonist Peter de Gelder en slagwerker Alwin
de Ruiter.

Nadat Ger Groenendaal op 48-jarige leeftijd de sax
ter hand nam, werd mainstream zijn weg. Het
Mainstream Jazzcombo krijgt sinds een paar jaar in
de regio Zandvoort steeds grotere bekendheid en is
niet meer van de podia van Zandvoort en omgeving
weg te denken. Met een repertoire van easytune en
happyjazz, uiteraard met werken van grote jazzcom-
ponisten, zorgen zij steeds voor de juiste sfeer.
Liefhebbers pur sang derhalve en zoals Ger het zegt:
“We hoeven niet maar willen héél graag!”

Tenorsaxofonist Boris van der Lek is een begenadigd
tenorsaxofonist die zijn sporen in de muziekwereld
ruimschoots heeft verdiend. Al in 1983 stond hij 
op 18-jarige leeftijd op het North Sea Jazz Festival.
Daar deelde hij het podium met legendarische 
tenorsaxofonisten zoals Illinois Jacquet, Arnett Cobb
en Buddy Tate.

Sindsdien reeg hij de muzikale successen aaneen.
Van der Lek speelde op vele platen, onder andere van
Laura Fygi, Anneke Gröhnloh, Denise Jannah en Frank
Boeijen. Grote successen boekte hij met rocker
Herman Brood, hardbop-jazzformatie The Houdini’s
en de absolute live-jazz hit Tough Tenors, een teno-
rencombinatie met Hans Dulfer.

Vandaag de dag heeft hij zijn eigen jazzformatie, het
Boris van der Lek Quintet. Hiermee speelt hij zijn favo-
riete jazznummers, nummers die doorspekt zijn met
blues en soul. Soul is dan ook het handelsmerk van
zijn uitzonderlijk expressieve saxofoonspel.

In 2005 kwam zijn eerste eigen CD, Blue &
Sentimental, uit op het A-Records-label van Challenge
Recordings. Daarnaast speelt hij nog steeds in de jazz-
formatie van Hans Dulfer en met diverse andere
bands zoals de Leidse rockformatie Breath Takin’
Angels, bluesband Blues Summit (met Nicko
Christiansen), de Eelco Gelling Band, de Ruben Hoeke
Bluesband, Kenneth Harder en incidenteel met de
tenorsaxofonisten Wouter Kiers en Ruud de Vries.
Meer info: www.borisvanderlek.nl

Vanaf 1979 verdient Saskia Laroo haar brood met het
maken van muziek. Ze begon met optreden in
Dixielandorkestjes en mainstream combo’s. Ze had
het voorrecht regelmatig gevraagd te worden door
saxofonist Hans Dulfer. Vanaf 1981 maakte zij regel-
matig deel uit van zijn groepen, en daarnaast speel-
de ze in Rosa King’s Upside Down Band samen met
de ook nog jonge Candy Dulfer. Vroeg in hun carriè-
res staken ze van alles op over salsa, Caribische,
Braziliaanse en Afrikaanse muziek.

In 1982 formeerde ze haar eigen Salsa Caliente Band,
tussen 1986 en 1990 had ze Caribbean Express en van
1990 tot 1994 trad ze op met The Caribbean Colors.
In 1993 ging ze voor het eerst solo en een jaar later

richtte ze de Saskia Laroo Band op om de composities
te spelen van haar debuutalbum It’s Like Jazz. In 1995
zagen twee nieuwe formaties het licht: het latinjazz-
kwintet Salsa Bop en de straight-ahead groep Jazzkia.
Tegenwoordig treedt Saskia ook op als gastsolist.

Laroo creëert nieuwe stijlen, vaak omschreven als ‘nu
jazz’ of ‘swinging body music’. Haar ruime ervaring
in bands van verschillende genres maakt deel uit van
haar kracht. Met veel plezier gooit ze het bij elkaar
in haar eigen muzikale concept en laat ze alle ver-
schillen samenkomen in een nieuw geheel. Om dat
te bereiken kiest ze muzikanten uit die met een open
blik kijken naar verschillende stijlen.
Meer info: www.saskialaroo.nl

Haltestraat

Hans Dulfer

Dorpsplein

Saskia Laroo op Trompet

Gasthuisplein

Mainstream Jazzcombo

Kerkplein

Boris van der Lek and friends

Zaterdag 5 augustus  Jazz behind the beach
vanaf 20.00 uur

13
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Naar het voorbeeld van beroemde groepen zoals
Grupo Sierra Maestra en meer recent Buena Vista
Social Club speelt Barrio Latino son, cha cha, bolero
en rumba zoals het hoort.‘Sonero’ Vidal Cruz Conde
toont zich een ware aanvoerder. Als een echte enter-
tainer zweept hij met zijn originele presentatie het
publiek op. De muziek is toegankelijk voor een groot
publiek, de dansvloer is dan ook snel gevuld.

De groep is regelmatig te gast in het Kurhaus in Den
Haag en heeft onlangs ook opgetreden op een nieuw-
jaarsfeest dat is uitgezonden op de Antilliaanse en

Grand Café Danzee

Café Alex

Yanks Saloon

Café Neuf

Chin Chin

Beachclub Tien

Skyline

Bruxelles

Mango’s

Williams Pub

de Colombiaanse televisie. In mei stond Barrio Latino
geprogrammeerd in het Latijns-Amerikaanse film-
festival in Lantaren/Venster in Rotterdam. Inmiddels
heeft de band een innige samenwerking met de
Mango Beach Club.
De band bestaat uit: Vidal Cruz Conde (Cuba) zang
en percussie, Evelio Olazabal (Cuba) gitaar en zang,
Leo Martis (Ned. Antillen) tres en zang, Vicor de la
Cruz (Dominicaanse Rep.) bas en zang, Renato
Freyggang (Chili) bongo en zang, Nezih Antakli
(Turkije) conga’s en Bert van Bommel (Nederland)
trompet.

Mainstream Jazzcombo, de formatie die zaterdag-
avond op het Kerkpleinpodium aantreedt, zal zondag
nog een paar fijne uurtjes bezorgen op het terras van
het nieuwe strandpaviljoen met nummer 10.

Het is allemaal begonnen met een plaat van Rob
Hoeke, Europa’s peetvader van de boogie woogie.
Als 13-jarige speelde Dirk Jan Vennik deze plaat grijs,
waarbij hij probeerde mee te spelen. Door de klas-
sieke pianolessen die hij vanaf zijn achtste volgde
had hij al wat ervaring op de piano opgedaan. Wat
Hoeke speelde, vormde een compleet nieuwe uitda-
ging voor de piepjonge pianist. Tijdens zijn piano-
lessen werden Mozart’s stukken al snel omgevormd
tot een boogie of blues.

De regionale doorbraak kwam toen Dirk Jan in 1993
meedeed aan de Kunstbende,een breed opgezette wed-
strijd in kunst. Hij werd eerste van Noord-Holland. Een
van de prijzen van de Kunstbende was een optreden in
het Haarlems Patronaat. Hier speelde Vennik als voor-

programma voor blueslegende Junior Wells. Na zijn
optreden werd hij door Wells gevraagd om die avond
mee te spelen in de Junior Wells Blues Band. Dit was
een onvergetelijke ervaring voor de toen 15- jarige.

De laatste jaren gaat het allemaal in een stroomver-
snelling. Hij speelde met o.a. Otis Grand, Little Mack
Simmons, Rob Hoeke, Harry Verbeke en Rosa King.
Ook begeleide hij de Amerikaanse Bluesdiva Michelle
Willson op haar European Winter Tour in 1997.
Ondertussen had Vennink al een vaste band. In 1998
werd de eerste CD (Messin’ with the boogie) uitge-
bracht op het label Serendip. In 2000 speelde hij tij-
dens twee grote festivals: North Sea Jazz Festival en
de Rhythm & Bluesnight in Groningen.
Meer info: www.dirkjanvennik.com

10 Beachclub Tien     -     Mainstream Jazzcombo

13 Skyline

15 Mango’s

Dichter Jules Deelder heeft als hippe jazz-dj de laat-
ste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Schrijver,
dichter/perfomer, R’dams nachtburgemeester, disc-
jockey, het zijn drukke tijden voor de 60-jarige
Deelder. Zijn meest recente project betreft zijn derde
jazzcompilatie: Deelder blijft draaien, die wederom
is samengesteld uit zijn enorme persoonlijke jazz-
collectie.

14 Bruxelles aan Zee         -         Deelder aan zee

Het Jazzfestival 2006 wordt mede mogelijk gemaakt door:

foto: G. van Veen

Zondag 6 augustus  Jazz at the beach
vanaf 16.00 uur

Dirk Jan Vennink

Barrio Latino

14

Café Oomstee

Laurel & Hardy

‘t Lokaal

Speciale dank aan het Holland Casino Zandvoort
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Toerist van de week

Duits, Italiaans of Spaans? De toeristen van deze week wonen
in Duitsland, hebben een Italiaanse vader, een Spaanse moe-
der en zijn op vakantie in Nederland. Broer en zus, Pasquale en
Anna Moucada uit Hagen (vlakbij Dortmund), met hun part-
ners en kinderen. Vlak voor mij op het strand was deze vrolijke
familie aan het beachballen en ze kwamen gelijk in aanmer-
king voor de Toerist van de Week.

Twee families, drie culturen

door Stephanie Vork 

Eigenlijk verblijven Pasquale en
Anna een weekje in Uitgeest
met hun gezinnen, maar dat
komt alleen maar omdat de
hotels en appartementen in
Zandvoort vol zaten toen zij
besloten hadden om op vakan-
tie naar Nederland te gaan.
Over Uitgeest zijn ze niet echt
te spreken,“there’s nothing to
do overthere, it’s boring”. En
gelijk erachter aan:“Zandvoort
is beautiful”. Gelukkig maar, de
toeristen blijven positief over
onze badplaats. Voor Anna is
het de eerste keer hier, maar
Pasquale is al vijf of zes keer
eerder in Zandvoort geweest.
Ze vinden het heerlijk op het
strand. Het enige grote nadeel
van het dorp vinden zij de par-
keerplekken die zo ‘Teuer’ (duur,
red.) zijn.

Als ik naar hun achtergrond
vraag, beginnen broer en zus
vol passie te praten over
Spanje en Italië. In het dage-
lijks leven werken zij met ple-

zier als technicus en kleuter-
leidster in Duitsland, maar lie-
ver verlaten zij dit land om
naar één van de huisjes van
hun ouders te gaan. Zowel in
Spanje als in Italië kunnen zij
terecht. Dat is nog eens een
luxe! Anna vertelt dat er enor-
me verschillen bestaan tussen
de Duitsers en Italianen. “De
Italianen hebben veel meer
temperament.Vooral ‘s avonds,
dan komt alles en iedereen tot
leven. De Duitsers kijken vaak
nors voor zich uit en dan kan
er nog net een ‘hallo’ vanaf”.
Ook de Nederlanders vindt
Anna vriendelijker dan de
Duitsers: “Hier in Nederland
hebben de mensen een 
andere denkwijze, ze zijn wat
loyaler”. Hmm, misschien een
idee om te verhuizen?

Al snel komen de kinderen van
beide families aangerend om
met de hele groep op de foto
te gaan. Bij het gedag zeggen
klinkt een vrolijk ‘Ciao!’.
(Ik bedank L voor haar hulp en
Italiaanse wijsheden.)

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort wel 
heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

gevoel over het racecircuit de
Hockenheimring te rijden”.
Cees en zijn metgezellen in de
camerawagen genieten van
het uitzicht over de Donau.
“Een imposante rivier”.

Bij de Hongaarse grens staat
een legertje grenswachten
klaar om de papieren nauw-
gezet te controleren. De
Wartburgs, Trabants en de
Lada’s zijn een armoedig
gezicht. Als contrast zie je
soms een supermoderne Audi
Q7. Direct over de grens veran-
dert het tot dan toe comforta-
bele wegdek. De rit langs het
prachtige Ballatonmeer ver-
goedt gelukkig veel. Naast
imposant natuurschoon is er

Gezien vanuit de bestuurdersstoel:
Rally onderweg naar Beijing

Het wordt een spannende strijd. Om precies te zijn 17650 kilo-
meter lang. Zaterdag 15 juli zijn zo’n 100 oldtimers vertrokken
uit Amsterdam. Op 11 augustus moet de karavaan met 200
Nederlandse avonturiers aankomen in Beijing, China. Exclusief
voor de Zandvoortse Courant geeft Cees Geursen van de
Zandvoortse slipschool regelmatig zijn belevenissen door.

door Ton Timmermans

“Echt zenuwachtig ben ik niet,
maar nu wil ik wèl gaan”. Op
zaterdagmorgen 15 juli klinkt
op de Dam het startsein voor
de ‘Amsterdam-Beijing Rally
2006’. Uitgerust met een 
routeboek starten de wagens
voor een rit van 508 kilometer
naar het Zuidduitse Mainz.
“Onderweg hoorde ik dat een
team al vóór de Nederlands-
Duitse grens moest afhaken:
hun wagen raakte door een
verkeersongeval total loss”,
meldt Cees. De tweede dag rij-
den de auto’s van Mainz naar
het Linz in Oostenrijk, een
prachtig gebied met goede
wegen. “Het is een apart

veel nieuwbouw. Zo’n twintig
kilometer voor de stop in de
stad Szeged raakt één van de
teams, rijdend met een Skoda,
betrokken bij een verkeerson-
geval en moet de karavaan
onder politiebegeleiding naar
het hotel rijden.

Bij de Bulgaarse grens onder-
vinden de cameraploegen weer
de nodige bureaucratische
rompslomp.“In de fraaie natuur
en het dunbevolkte gebied
kom je weer tot rust”. Het enige
verkeer bestaat uit stokoude
landbouwmachines, schapen
en geiten. Langs de route staan
af en toe groepjes jongeren die
de rallywagens juichend
begroeten. “Mede door toe-
doen van de tv-regisseurs”,
voegt Geursen eraan toe.

Al worden aan de Turkse grens
de papieren driedubbel gecon-
troleerd, iedereen passeert de
slagbomen vrij vlot. De weg
naar Istanboel blijkt een per-
fecte zesbaansweg te zijn met
weinig verkeer.“Tot we de stad
naderen”, schrijft Cees. “Daar
wonen maar liefst rond de elf
miljoen mensen”. Met veel pijn
en moeite vinden de rallywa-
gens de weg naar hun hotel.
Daar blijkt de Skoda inmiddels
kosteloos opgekalefaterd te
zijn. Hoewel ze de hele nacht
doorgewerkt hebben willen ze
van betaling niets weten. De
Roemeense automonteurs
zagen het als een ereklus.
Algemene informatie over de
rally: www.abr2006.com.

Midzomernachtride Kenamju Zandvoort

Vrijdagavond 22 juli jongsleden, 22.30 uur, 35°C, 25 fanaten, 100 flesjes water
en geweldige muziek. “Thuis verklaren ze me voor gek!”

Afgelopen vrijdag organiseer-
de Sportcentrum Kenamju
voor de eerste keer een 2 uur
durende ‘spinning ride’, een
midzomernachtrit die om
22.30 uur begon en om 00.30
uur eindigde.

Vorig jaar september besloot
Kenamju om 21 ‘spinning fiet-
sen’ aan te schaffen en te star-
ten met wekelijkse trainingen.
Al snel bleek dat er veel animo
voor was en dat er een fietsen-
tekort ontstond. Nu was men
zover dat een twee uur duren-
de rit gemaakt kon worden.
Marcel van Rhee, eigenaar van
Kenamju Zandvoort: “Het is
een geweldige vorm van sport

beoefenen. Een uur lang op de
muziek één zijn met je fiets,
waarbij de weerstandsknop 
en hartslagmeter jouw per-
soonlijke trainer zijn. Door de

opzwepende muziek verbrand
je gemiddeld ongeveer 500
calorieën per ‘ride’ van een
uur.” Voor meer informatie:
tel. 023-5715829.
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Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden
------------- 

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

------------- 
Gevraagd

Lieve oppas (V)
op oproepbasis

Leeftijd v.a. 15 jaar
Voor info:

06-21633534
------------- 
Gevraagd:

Handige jongen ± 17
jaar

voor de afwas(machine)
en keukenwerk-

zaamheden.
Restaurant Harocamo

Kerkstraat 14
Tel.: 023-57 121 02

Gevraagd:
serveerster (± 18 jaar)

voor het seizoen
± 4 dagen 
per week

Restaurant Harocamo
Kerkstraat 14

Tel.: 023-5712102
------------- 

Bier Tap verhuur
Zandvoort

v.a. € 17,85 p/dag
Alle merken bier &

Frisdranken
voor de laagste prijs!

incl. bezorging
OHD Dranken bv.
Tel. 023-5738777

------------- 
BBQ of Feest?
Huur een tap 

v.a. € 17,85 p/dag
Alle merken bier &

Frisdranken 
voor de laagste prijs!

incl. bezorging 
OHD Dranken bv.
Tel. 023-5738777

------------- 
Montys Travel Service

Astrid van Buuren - 
uw mobiele 
reisadviseur.
06-42243369

astrid@montys.nl
Zorgeloos reizen 

van deur tot deur

Z A N D K O R R E L S
Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 
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Voor nu en altijd

Smaken verschillen. Smaken
veranderen. Wat je vroeger
niet door je strot kon krijgen,
eet je nu misschien wel het
liefst. Weet je nog, die hoge
spijkerbroekenmode van
tien-vijftien jaar geleden? Ik
vond het vreselijk lelijk. En
nu? Ik heb er laatst twee
gekocht…..het is weer in de
mode en het staat eigenlijk
best wel leuk.

Ik lag van de week op het
strand en waar ik ook keek,
meer dan de helft van de
meiden tussen de 17 en 30
loopt rond met een tatoea-
ge, meestal op de onderrug.
Het erge is dat het wel lijkt
of ze allemaal dezelfde heb-
ben. Ook ik heb een tijd lang
getwijfeld over een tattoo.
Wel stoer zo’n ding. Beetje
pijn lijden maar dan heb je
wel wat voor de rest van je
leven. En dat was dus het-
geen wat mij benauwde.
Impulsieve jongeren besef-
fen meestal niet dat ze voor
de rest voor hun leven ‘gete-
kend’zijn en doen het in een
vlaag van verstandsverbijs-
tering. Al zo vaak heb ik
vriendinnen horen klagen
over die ene tattoo die er al
veel te lang zit en er eigen-
lijk niet had moeten zitten.
Anderen zijn er wel weer
heel erg blij mee en willen er
alleen maar meer en meer.

Maar wat ik bedoel te zeg-
gen… vinden we al die teke-
ningen straks nog even leuk
als nu? Kinderen zien hun pa
en ma later met uitgezakte
tribals op hun gerimpelde
rug, verlepte bloempjes op
hun gat en dolfijntjes op
hun borst die al een maand
op het droge lijken te liggen.
Over namen wil ik het niet
eens hebben. Hoe gaaf ik
sommige kunstwerken nu
ook vind, ik doe het toch
maar niet. Mijn smaak ver-
andert te vaak.

Mai

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Go with the flow is niet echt jouw
ding. Je bent meer het type dat zelf
aan de touwtjes trekt. Iets wat je
graag doet, en: veelvuldig. Doordat
je zo doortastend bent, ziet men
je als de grote leider. Normaliter
lach je daarom, maar deze week
wat minder.

Deze week krijg je de mogelijkheid
om te verkassen naar een
Franstalig land. Je wilt wel gaan,
maar bent bang om vreselijke
heimwee te krijgen. Wat de ster-
ren je aanraden? Dat vliegtuig in,
meid, maar verbrand niet al je
schepen achter je!

Met Vissen-types kun je het
meestal niet zo goed vinden (te
zwaarmoedig), maar deze week
komt daar verandering in. Een der-
gelijk contact groeit uit tot een
diepe vriendschap of een levens-
lange liefde. Hij brengt het beste
in je naar boven.

Je komt er wel, lieve Stier, al is het
misschien niet zo snel als je zou
willen. Voor jou geldt: een goede
afloop is beter dan een vliegende
start. Wel jammer dat niet ieder-
een die mening deelt. Vooral die
ene persoon op je werk vindt dat
het allemaal te langzaam gaat.
Pas op! 

Je krijgt een superleuk mailtje,
maar je bent alleen bezig met die
liefdesverslaafde. Waarom toch,
lieve Maagd? Zij is toch niets ver-
geleken met een cutie als jij? Zij
weet dat, hij weet dat en ook jij
zou het moeten weten!! Maak je
dus niet al te druk.

Wie ben jij Steenbok, SuperWoman
ofzo? De prestatie die je deze week
levert is bijna bovenmenselijk te noe-
men. En nog opmerkelijker:puur op
wilskracht.Degenen die je goed ken-
nen, zijn natuurlijk niet verrast. Zij
weten dat je bergen kunt verzetten.

Je wilt mensen ontmoeten en 
dingen doen. Een zekere persoon
heeft daar geen begrip voor.
Wring je niet langer in allerlei
bochten om hem of haar te 
pleasen.Thuiszitten is nu eenmaal
geen optie voor jou. Dus: eropuit,
met of zonder je lief.

Iemand op je werk heeft het
zwaar van je te pakken; je voelt je
gevleid en gaat bijna voor de 
bijl. Best begrijpelijk, want het
is een lekkertje. Maar is hij zo 
leuk dat je je lief wilt ruilen? Nee
toch! Laat het dus. En blijf bij je
lekkertje! 

Je fascinatie voor de spirituele
wereld wordt steeds groter en je
denkt er serieus over om daar wat
mee te gaan doen. Fine with us,
Waterman, zolang dit verlangen
niet voortkomt uit onvrede met
het hier en nu. Je zit niet zo lekker
in je vel, maar daar zal volgende
week verandering in komen.

Buiten je schuld ben je nu in een
situatie beland waarin je liever 
niet wilt zijn. Gelukkig ben je 
bijdehand genoeg om het tij te
keren. Dat gaat lukken, lieve Kreeft,
maar deze keer heb je grof geschut
nodig! 

Een week met een randje van
Swarovski-kristal, want de diva in
je krijgt ruim baan. Je schittert
als V.I.P. op een glamourparty of 
je wordt uitgenodigd voor de 
galapremière van een grote 
film. Je zal een onvergetelijke
indruk maken! 

Van een kortstondige affaire, hoe-
wel riskant, kan je liefdesleven
enorm opknappen. Je wordt verleid
door een nieuw, spannend iemand
- maar je ontdekt al snel dat het niet
veel soeps is en je rént terug naar je
ouwe, trouwe geliefde. Nu realiseer
je je hoe veel hij voor je betekent.

Vrijdag 28 juli aanstaan-
de brengt Nederlands
populairste clown aller 
tijden Bassie een bezoek
aan de kermis in Zand-
voort. Rond 19.00 uur
wordt Bassie verwacht.
Hij zal dan foto’s, stickers,
vlaggetjes, maskers, lolly’s
en oliebollen uitdelen.
Tevens kunnen kinderen
met Bassie op de foto.
Kortom het wordt dolle
pret. De kermis staat op
parkeerterrein P3 van het
Circuit Park Zandvoort.

Programma Noord:
Pluspunt gebouw
Maandag 31 juli 
10.00- 12.00 uur knutselen
15.00-17.00 uur buitenspel

Dinsdag 1 augustus 
10.00-12.00 uur
dierengeluidenspel
15.00-17.00 uur
knutselen / spelletjes

Woensdag 2 augustus 
10.00-12.00 uur
creatief spel
15.00-17.00 uur
waterspelletjes

Donderdag 3 augustus 
10.00 -12.00 uur
knutselen
15.00-17.00 uur 
spellenparcours

Aankomende zondag (30 juli) is
het weer zover. Rekreade gaat
van start met poppenkast en
volksdansen. Dit jaar weer
zowel in Noord als in centrum.
Voor exacte tijden zie program-
ma. Er zijn dit jaar 10 jongeren
die de beide projecten begelei-
den. Dinsdagavond is er weer
een vossenjacht in het dorp.
Vertrek om 19.00 uur vanaf het
Jan Snijerplein. Rekreade is sport
en spel voor kinderen tussen de
4 en de 12 jaar. Het kost slechts
50 eurocent per dagdeel en
iedereen is welkom. In Noord
kom je deze week in een heuse
onderwater wereld terecht.
Terwijl er in het centrum iets
heel vreemds met een profes-
sor en een machine aan de
hand is. Wil je weten hoe alles
afloopt, kom gerust langs.

Rekreade Zandvoort gaat weer van start
Zondag 30 juli en 
donderdag 3 augustus
Volksdansen en 
poppenkast
18.15 uur
Winkelcentrum in noord
19.30 uur
Jan Snijerplein in het
centrum

1 augustus
vossenjacht
19.00 uur 
vertrek 
Jan Snijerplein (centrum)

Vrijdag 4 augustus
10.00-14.00 uur
speurtocht + spelletjes.
4-uurs-programma dus
neem brood en drinken
mee.
Deze dag kost €1,-

Programma centrum:
jeugdhuis naast de
Protestandse kerk
Maandag 31 juli 
10.00- 12.00 uur knutselen
15.00-17.00 uur
waterspelletjes

Dinsdag 1 augustus 
10.00-12.00 uur spel
15.00-17.00 uur 
levend ganzenbord

Woensdag 2 augustus 
10.00-12.00 uur knutselen
15.00-17.00 uur
toneel spelen

Donderdag 3 augustus
10.00 -12.00 uur
speksteen bewerken
15.00-17.00 uur
(regen)dans

Clown Bassie 
komt naar
Zandvoort!
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Terug naar het hoorspel van toen

Veel ouderen hebben last
van de warmte. Senioren
zijn nu eenmaal minder
goed in staat hun lichaams-
temperatuur aan te passen
aan de veranderende om-
standigheden. Het Natio-
naal Fonds Ouderenhulp
geeft 12 tips, speciaal voor
ouderen, om de tropische
temperaturen in goede
gezondheid te doorstaan.

De bioscoop voor je oren. Wat de televisie tegenwoordig is, was vroe-
ger de radio. De Familie Doorsnee is inmiddels vervangen door Goede
Tijden Slechte Tijden. Het hoorspel van die knusse Familie van toen
lijkt zijn tijd gehad te hebben. Toch gloort een wedergeboorte…

Zomertips 
voor 

ouderen

Ome Keesje, Paul Vlaanderen,
Sprong in het heelal en de
Familie Doorsnee. Een greep
uit de rijke historie van het
Nederlandse hoorspel. De
enige kunstvorm die het medi-
um radio tot nu toe opgeleverd
heeft. Generaties lang vervult
het hoorspel een overheersen-
de rol in de huishoudens. Zo
tussen 1930 en 1970 is het dè
favoriete bioscoop voor de
oren. De fantasiewereld met
zelfbedachte droombeelden
heeft plaats gemaakt voor pas-
sief consumeren van hapklare
tv-beelden. Hoorspelen zijn
verdrongen door tv-verhalen.

Spelevaren met je fantasie. Je
gedachten laten dwalen.
Hoorspelen... meeslepende ver-
halen op de radio, waar is die
tijd gebleven? Wie heeft er niet
met een transistor radio onder
de dekens in bed gelegen?
Kennismaken met zeehelden
als Michiel de Ruyter in het
hoorspel ‘Der Staten’.Terwijl je
de storm hoort loeien. Of je
reist mee naar verre sterren-
stelsels in ‘Sprong in het heel-
al’. Met een doffe klap valt de
raketdeur in het slot. Dat de

storm in de studio wordt
gemaakt door een draaiende
cilinder en het sluiten van de
raketdeur door het dichtslaan
van een oude autodeur, vindt
niemand van belang. De vol-
tallige familie zit ingespannen
te luisteren rond het radiotoe-
stel met-het-groene oog.

De Omroepcommissie van de
Nederlandse Vereniging voor
Radiotelefonie schrijft in 1923
een wedstrijd uit voor ‘Het eer-
ste Radio toneelspel’. Bekroond
wordt “de Nieuwjaarswensch
van de Amateurs Tomasvaer en

Pieternel” geschreven door de
latere AVRO-direkteur Willem
Vogt. Het hoorspel werd 
in 1924 uitgezonden door
PCGG, de roepnaam van de
Nederlandse omroeppionier
Steringa Idzerda.Vanaf die dag
is het aan het hoorspel te dan-
ken dat hele generaties met
rode oren aan de radio gekluis-
terd zaten.

De winkel van de internetsite
hoorspel.nl heeft een gevari-
eerd aanbod van Nederlandse
hoorspelen voor blinden en
slechtzienden. Hoorspelen uit
de gouden tijd van het radio-
drama, een dwarsdoorsnede
van wat ruim een halve eeuw
radio aan luisterrijke droom-
werelden te bieden heeft. In
het Planetarium van Artis wor-
den regelmatig hoorspelavon-
den georganiseerd. De toe-
schouwer/luisteraar zit in het
Planetarium en kijkt vanuit zijn
ligstoel naar de sterrenhemel.
Tegelijkertijd worden beroem-
de hoorspelen van vroeger
afgespeeld.
Zie www.hoorspelen.net.

Zorgautoriteit onderzoekt
thuiszorg

Zorginstellingen huren soms onderaannemers in. Die doen ver-
volgens op goedkope manier het eigenlijke werk, terwijl wel
het volle bedrag doorberekend wordt aan de zorgverzekeraars.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die deze verdenking begin
deze maand naar buiten heeft gebracht, gaat de zaak onder-
zoeken.

Het financiële voordeel van
deze constructie komt volgens
de NZa “mogelijk niet ten
goede aan de zorgvrager”.
Daarom wil de nieuwe toe-
zichthouder dat thuiszorgin-
stellingen duidelijk vermelden
of ze gebruik maken van ‘door-
contractering’. Het zou best
kunnen dat de thuiszorg dan
goedkoper wordt, omdat ver-
zekeraars kunnen zien hoeveel
de zorg werkelijk kost.

“We zijn op heel complexe con-
structies gestuit, terwijl niet
duidelijk wordt waar het geld
blijft”, laat een woordvoerster
van de NZa weten. Ondermeer
de Economische Controledienst
(ECD) wordt ingeschakeld om
te zien of het gaat om een eco-
nomisch delict. De NZa zal
bijna zeker ingrijpen in de
tarieven omdat er hoe dan ook
te veel wordt betaald. Een

woordvoerder stelt wel dat
“doorcontracteren op zich niet
verboden is”. De zaak is aan het
rollen gekomen na klachten
van zowel kleine aanbieders
van thuiszorg als zorgkanto-
ren, die in opdracht van verze-
keraars zorg inkopen. De klei-
ne bedrijfjes vinden dat ze
nauwelijks aan de bak komen
en dat grote instellingen hen
van de markt duwen. De ver-
zekeraars hebben de indruk
dat ze te veel betalen, aldus
zibb.nl.

De NZa heeft geen idee van de
omvang van het probleem.
Naar thuiszorg, verpleeg- en
verzorgingshuizen gaat jaar-
lijks 3,8 miljard euro. Ruim de
helft is voor de thuiszorg. De
brancheorganisatie Actiz wil
de resultaten van het onder-
zoek afwachten alvorens te
reageren.

Tip 1: Drink minstens twee liter water per dag en drink verspreid
over de dag, ook als u geen dorst heeft. Wees matig met
alcohol en cafeïnehoudende dranken, deze hebben een
vochtafdrijvend effect.

Tip 2: Als u in de zon zit: smeer de onbedekte huid goed in met
een zonnebrandmiddel.

Tip 3: Vermijd als het erg warm is buiten te komen tussen 11.00
en 17.00 uur.

Tip 4: Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen,
linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met
een zonnehoed of pet.

Tip 5: Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontste-
king.

Tip 6: Blijf goed eten, eiwitrijk en met veel vitaminen. Groenten
en fruit zijn aan te bevelen omdat deze naast veel water
vitamines en minerale zouten bevatten.

Tip 7: Houd de warmte zoveel mogelijk buiten: lucht maximaal
‘s avonds en ‘s nachts.

Tip 8: Een nat washandje of ijszak werken verkoelend.
Tip 9: Vermijd overmatige inspanningen en neem tijdig rust.
Tip 10: Gebruik een ventilator of ga naar koele ruimtes. Let erop

dat de luchtstroom van een ventilator niet direct op uw
lichaam is gericht. Pas op grote temperatuurverschillen
en tocht; deze kunnen verkoudheden veroorzaken.

Tip 11: Woont u alleen en heeft veel last van de warmte, vraag
uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil
te houden.

Tip 12: Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts.

Ouderen lopen bij tempera-
turen van 30 graden en hoger
een sterk verhoogd gezond-
heidsrisico. Ook komen uitput-
ting en uitdroging als gevolg
van verminderde transpiratie
en te weinig drinken bij oude-
ren frequent voor.

Geus promoot een label dat
de staat van bijvoorbeeld
een bakje garnalen aan-
geeft. Door middel van een
sticker kan de klant zien of
het product nog verant-
woord kan worden ge-
geten. De Zeemeermin is 
de eerste viskraam in
Nederland waar het label
gebruikt wordt en de fabri-
kant was daar zo mee in-
genomen, dat Geus werd
uitgenodigd om naar
Zandvoort te komen. Berg

nam de gelegenheid te
baat om direct zijn blinken-
de kraam door Geus aan
een keurend oog te laten
onderwerpen en die was
zeer enthousiast over De
Zeemeermin. Helaas voor
Berg had hij echter de 
sticker van zijn programma,
dat aangeeft dat hier spra-
ke is van een hygiënisch
bedrijf, niet bij zich.
Misschien dat de ‘agent’
in de toekomst nog eens
langs komt!

Afgelopen zaterdag was ‘smaakpolitieagent’ Rob Geus,
van het SBS6 programma ‘De Smaakpolitie’, bij De
Zeemeermin, de viskraam van Patrick Berg. De contro-
leur van Nederlandse eetgelegenheden kwam een arti-
kel promoten waardoor de klanten kunnen zien hoe de
staat van het gekochte artikel is.

Smaakpolitieagent bij 
De Zeemeermin

Huis van de familie Doorsnee
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Patrick Berg - 06 51 35 36 53

“Smaakpolitie”

Hier word ik 
vrolijk van!!!

Wil je ook vrolijk naar je werk?
Kom eens langs.

Full - en parttimers gezocht

Standplaats Boulevard Barnaart, tegenover hotel Sea Spirit van Center Parcs
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KLM Open
5 t/m 13 augustus: zijn eerste Tour-zege behaalde.

Toernooidirecteur Daan Slooter
maakte het nieuws deze week
bekend tijdens een persconfe-
rentie. Of Ballesteros nu weer
in het toernooi speelt, hangt af
van zijn vorm en rugblessures.
Seve was negentien toen hij in
1976 op de Kennemer G&CC
het KLM Open won. Hij was een
paar weken daarvoor opgeval-
len tijdens het Brits Open, waar
hij na de tweede en derde
ronde de leiding had.
Uiteindelijk ging de zege toen
naar de Amerikaan Johnny
Miller,maar werd het talent wel
knap tweede. De impact van
Ballesteros op de golfwereld
van toen kan volgens toernooi-
directeur Slooter vergeleken
worden met de impact die Tiger
Woods heeft gehad sinds zijn
overstap naar de professionals.

‘The Challenge’
Ter ere van het 30-jarig jubile-
um van de overwinning van
Seve Ballesteros in het Dutch
Open van 1976 zal op dinsdag
een zeer speciale Challenge
wedstrijd worden gespeeld.
Negen van de grootste namen
in het spelersveld spelen een
Superball/Texas Scramble. In

teams wordt gestreden om de
eer. Teamcaptains zullen zijn
Seve Ballesteros, Colin Mont-
gomerie en Ian Woosnam.
Overige deelnemers zijn o.a.
Gonzalo Fernandez-Castaño,
Maarten Lafeber, Robert- Jan
Derksen, Tongchai Jaidee en
Paul Broadhurst.
De start is om 17.15 uur op de
tee van hole 18. Daar zullen de
captains hun eigen team
mogen kiezen, waarna ze holes
18, 14, 15, 16, 17 en 18 zullen 
spelen. Toegang is gratis 
en GolfAid, het goede doel van
de spelersvrouwen van de
European Tour, zal dan exclu-
sief armbandjes verkopen om
geld bijeen te brengen voor
een gekozen goed doel. Dit
wordt een geweldig evene-
ment waar golfliefhebbers de
absolute toppers van dichtbij
kunnen meemaken in een ont-
spannen sfeer. Een belangrijke
huldeblijk aan Seve Ballesteros
en de ideale kick-off van het
KLM Open 2006.

Wild card voor Rolf Muntz
De eerste Nederlandse win-
naar op de European Tour, Rolf
Muntz, mag op invitatie mee-
doen aan het KLM Open.

Programma KLM Open
Zaterdag 5 augustus Celeb Am
Dinsdag 8 augustus Fortis jeugdclinic
Woensdag 9 augustus Pro - Am
Donderdag 10 augustus 1e wedstrijddag
Vrijdag 11 augustus 2e wedstrijddag
Zaterdag 12 augustus 3e wedstrijddag
Zondag 13 augustus finaledag

Bestel uw tickets online!
Speciaal voor de bezoekers van www.klmopen.nl
bestaat de mogelijkheid om online toegangskaar-
ten te bestellen voor het KLM Open 2006. De tic-
kets worden na bestelling per post naar het opge-
geven adres toegezonden.

Hieronder vindt u de prijzen voor de online verkoop.
Deze prijzen zijn exclusief parkeerkosten. De kosten
voor het parkeren op Circuit Park Zandvoort
bedragen €5 per dag. Tussen de parkeerplaats en 
de Kennemer Golf & Country Club rijden gratis 
pendelbussen.

Jeugd
Bezoekers t/m 18 jaar hebben recht op 50% 
korting op vertoon van een legitimatiebewijs 
aan de kassa. De toegangprijs voor NGF Jeugd
bedraagt €5 op vertoon van NGF-pas en een legi-
timatiebewijs aan de kassa.
* Prijzen zijn exclusief bespreekkosten 

(€2.25 per bestelling)

Dagen Online Aan de kassa
Woensdag 9 augustus €20 €25
Donderdag 10 augustus €25 €30
Vrijdag 11 augustus €25 €30
Zaterdag 12 augustus €30 €35
Zondag 13 augustus €35 €40
Passe-partout €75 €80

Toernooidirecteur Daan Slooter
maakte deze week bekend dat
Muntz een van de spelers is die
een wild card krijgt. Muntz ver-
loor vorig jaar zijn kaart voor
de European Tour, nadat hij
ruim tien jaar op dit wedstrijd-
circuit had gespeeld. Dit sei-
zoen heeft de oud-winnaar
van het Qatar Masters korte
tijd meegedaan aan wedstrij-
den van lagere divisies in
Amerika en zal hij toernooien
spelen op de Challenge Tour in
Europa. Wie weet kan Muntz
of een van de andere invitaties
voor een sensatie zorgen in het
alsmaar sterker wordende KLM
Open deelnemersveld. Dat
bestaat uit grote namen als
Colin Montgomerie en Paul
Lawrie, de laatste Europese
winnaar van een Major, maar
ook uit jongere topspelers,
onder wie acht winnaars van
dit seizoen: Stephen Dodd,
Johan Edfors, Paul Broadhurst,
Anthony Wall, Simon Kahn,
Gonzalo Fernandez-Castaño,
Tongchai Jaidee, Soren Hansen,
Anders Hansen, Peter
Hedblom en Philip Price. De
Spanjaard Pablo Martin is op
papier de beste amateur in het
KLM Open spelerveld.

toernooidagen is Fortis Kids
City, dat onderdeel uitmaakt
van het promodorp, van 09.00
uur tot 18.00 uur geopend.

Pro-Am 
Op woensdag 9 augustus
wordt de Pro-Am gespeeld. Drie
amateurs spelen 18 holes met
een aansprekende professional
en ervaren hoe het is om op een
‘championship course’ te spe-
len. De deelnemende amateurs
zijn gasten van sponsors. Er is
echter één flight die natuurlijk
wordt gevuld met de winnaars
van de KLM Pro-Am Series!

Ballesteros naar KLM Open 
Seve Ballesteros was precies
dertig jaar geleden de winnaar
van het KLM Open, dat toen
ook op de Kennemer werd
gespeeld. Dit jaar keert hij
terug naar de plaats waar hij

Celeb-Am 
Zaterdag 5 augustus staat in
het teken van het goede doel.
Bekende Nederlanders, vorig
jaar onder andere Freek de
Jonge, Johan Cruyff en Ruud
Gullit, worden elk in een flight
ingedeeld en spelen achttien
holes voor een bepaald bedrag.
Bedrijven kunnen deelnemen
aan een flight in ruil voor een
donatie aan het goede doel. De
dag wordt afgesloten met een
diner.

Fortis Jeugdclinic
Op dinsdag 8 augustus om
16.30 uur wordt Fortis Kids City
op spectaculaire wijze geopend
door de Nederlandse topspe-
lers Maarten Lafeber, Robert-
Jan Derksen en nog een ande-
re topspeler van de European
Tour. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Tijdens de

Feiten en historie
Tijdens de 87-jarige geschiedenis van het Dutch Open is er veel gebeurd.We hebben hier-
onder de meest opmerkelijke gebeurtenissen en prestaties neergezet.

Beste 18 holes: Tobias Dier 60 (-10) in 2002
Beste eerste 54 holes: Tobias Dier 194 (-16) in 2002
Beste winnende score: Tobias Dier 263 (-17) in 2002
Beste eerste 36 holes: Tobias Dier 127 (-13) in 2002
Laagste laatste ronde van een winnaar: Lee Westwood 63 (-8)
Grootste winnende marge: Payne Stewart 9 slagen 1991
Laatste speler die met succes titel verdedigde: Bob Byman 1977 & 1978
Jongste winnaar: Seve Ballesteros 19 jaar en 121 dagen 1976
Oudste winnaar: Harold Henning 46 jaar en 295 dagen 1981
Meeste overwinningen: Flory van Donck 5 1936 / 1937 / 1946 / 1951 / 1953
Laatste Nederlandse overwinning: Maarten Lafeber 2003
Meest achtereenvolgende overwinningen: Aubrey Boomer 3 1924/1925/1926
Meest aantal gespeelde holes: 81. Play off tot en met de 9e hole in 1989 tussen
José Maria Olazábal en Ronan Rafferty op de Kennemer Golf & Country Club.
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Het leven is er om 
ont-dekt te worden!

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

NIEUW BIJ GANPATI; 
DE SCHILDERCOACH. 
(zie ook www.deschildercoach.nl)
Aangeboden: creatieve workshops met 
verschillende thema’s.
Schilderen, tekenen en boetseren op het strand
met de zon als inspiratiebron en het geluid van
de zee als achtergrond muziek.
Door middel van kleur, vorm en lijn ont-dekt u
de kunstenaar in uzelf! 

Wegens groot succes: 
nu meerdere (hatha)yogalessen voor beginners
en gevorderden
Zaterdag en zondag 10.30-11.30 en 17.30-18.30

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

Que Pasa Playa
Gewoon gezellig!
Biertje, wijntje, tapas

www.quepasaplaya.nl
571 52 86

Vaste planten en 
éénjarige

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Gemeubileerde etagewoning 
te huur

in de Kerkstraat centrum Zandvoort
Huurprijs: € 750,-- incl. gas, licht en water.

E-mail:F.vanheusden@nevenvastgoedbeheer.nl

Vakantie
Wij zijn er even tussenuit
t/m maandag 7 augustus

Dinsdag 8 augustus zijn wij weer open.
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Gemeentelijke publicatie week 30 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 18 juli
en de verdere in week 29 door het college genomen
besluiten zijn 25 juli vastgesteld. De besluitenlijst is in
te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Kitesurfen
In de vergadering van 11 juli 2006 heeft het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort op grond
van lid 1 van artikel 5.3.14 van de APV Zandvoort de 
volgende plaatsen aangewezen waar vandaan gekite-
surft mag worden:
- tussen paal 63.800 en 63.650 ter hoogte van Jump

Out/Riche;
- tussen paal 65.000 en 64.800 ter hoogte van The

Spot;
- tussen 66.950 en 67.100 ter hoogte van de

Watersportvereniging.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Cort vd Lindenstraat 12 te Zandvoort, plaatsen carport,
ingekomen 17 juli 2006, 2006-133Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Wilhelminaweg 5, 2 esdoorns, verleend 27 juli 2006.
- Teunisbloemlaan 18, 2 dennenbomen, verleend 27

juli 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Koninginneweg 19, vernieuwen serre met balkon en

uitbouw, verzonden 18 juli 2006, 2006-109Lv.
- Leeuwerikenstraat 6, plaatsen dakkapel, verzonden

18 juli 2006, 2006-118Lv.
- Weimarweg 2, maken uitbouw achterzijde, verzon-

den 18 juli 2006, 2006-124Lv.
- Kostverlorenstraat 114, vernieuwen tuinhuis, verzon-

den 18 juli 2006, 2006-125Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-
gunning 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Autosport
Opnieuw Zandvoortse 

successen op de Nürburgring

BRL Light
Voor de Zandvoorters in de BRL
Light betekende dit een rede-
lijk succesvol weekend. In de
eerste race werd Theo Stor
tweede achter winnaar Marijn
van Kalmthout en Peter Furth

eindigde derde. In de tweede
race werd Furth wederom
derde en zat een zekere hoge-
re klassering voor Stor er wel
in, maar had de Zandvoorter
pech dat hij een flinke ram van
achteren kreeg. Toch was Stor

Tijdens de Truck Grand Prix mochten de BRL V6 en de BRL Light
in actie komen voor twee races op het Duitse Eifelcircuit van de
Nürburgring. De rijders van beide klasse’s werden getrakteerd
op een warm applaus van het publiek voor het geboden spek-
takel. Iets waar initiatiefnemer Harry Maessen trots op kan zijn.

tevreden over het weekend.
“Als je kijkt naar Van Kalmt-
hout, dan weet je dat het erg
moeilijk is om hem te achter-
halen. In de eerste race was dat
een gegeven, maar in de twee-
de race had ik echt wel de kans
om de race winnend af te slui-
ten. Maar helaas liep het niet
zo”, aldus Stor.

Ook Zandvoorter Furth vond
het een goed weekend.“Ik lag
in de tweede race zelfs op kop
nadat Marijn van Kalmthout
uitviel, maar even later hield
de motor in en kreeg ik een tik
van Theo (Stor - red.), waardoor
ik scheef ging sturen. Theo
bood wel na afloop zijn excu-
ses aan. Toen Freebird zijn

motor opblies werd ik met
enig fortuin toch nog derde”,
aldus Furth. Met de twee derde
plaatsen neemt Furth in elk
geval de leiding in het klasse-
ment.

BRL V6
Bij de BRL V6 was het twee-
maal Donny Crevels. Donald
Molenaar werd twee keer
tweede. Derde werd Jeroen
Reijntjes in de eerste race en
klassementsleider Jacky van
der Ende in de tweede race.

Allard Kalff werd op de
Nürburgring in de eerste race
achtste en in de tweede race
tiende. Sebastiaan Visser was
minder vrolijk over de eerste,

maar beleefde een goede
tweede race.

Voor Danny van Dongen was
de eerste race er één snel om
te vergeten. Van Dongen werd
twaalfde. De tweede was
beter. “Ik had een lekker
gevecht met Sebastiaan
(Visser - red.), maar hij was
toch de betere”, aldus Van
Dongen die in de tweede race
zevende werd. Van Dongen
bezet in het BRL V6 klassement
een vierde plek achter zijn
Belcar teamgenoot Goossens
die derde staat.

De volgende race is op 13
augustus in Assen tijdens de
Rizla Racing Days.
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Paardensport
Manon Pools/Adonis Guard wint draverij 

In de eerste omloop kwamen 21
paarden aan de start.Van de elf
duels moesten er zeven met
een derde kamprit beslecht
worden. Elf combinaties plaat-
sten zich voor de tweede
omloop. Lindsey Pegram,Rob de
Vlieger en de broers Aad en
Ruud Pools reden in de eerste
omloop twee paarden. Van dit
kwartet wist alleen Lindsey
Pegram zich met twee paarden
te plaatsen. Naast Prosto R en
Timothy’s Way van de vrouwe-
lijke jockey, kwalificeerden zich
verder John de Leeuw/Keystone
Strong, Aad Pools/Lord Mer-
cedes, Jan Wagenaar Resi Bes,
Wim van der Mespel/Usigny
Metjo, Cees Inning/Tim Green-
acre, Rob de Vlieger/Tarzan
Weber, Manon Pools/Adonis
Guard, Ad Suykerbuyk/Nicky B
en Harry Pools/Flirt d’Aunou
voor de tweede omloop.

Opnieuw verlies ZSC softbalsters
Een met invalsters spelend damessoftbalteam van ZSC heeft
opnieuw een nederlaag moeten incasseren. Vorige week dins-
dag ging de thuiswedstrijd tegen Onze Gezellen 3 na een goede
wedstrijd met 4-6 verloren.

Al in de 1e inning werd duide-
lijk dat Onze Gezellen over een
geroutineerde werpster be-
schikte en ook aan slag de
nodige kwaliteiten in huis had.
In de eerste twee innings bleef
de puntenoogst voor beide
teams beperkt tot ieder één.
De Haarlemse run werd al in
de eerste slagbeurt gescoord.
Voor ZSC scoorde Sandra
Castien in de tweede slagbeurt
de gelijkmaker, 1-1.

Onze Gezellen nam in de 3e
inning opnieuw een voor-
sprong. ZSC werpster Wilma
van Riemsdijk moest vijf honk-
slagen accepteren en zag ook
haar veld driemaal misgrijpen.
Het leverde Onze Gezellen drie
runs, 1-4. In de 4e inning knab-
belde ZSC via een run van

Eénentwintig combinaties namen vorige week donderdag deel
aan de 32e kortebaandraverij, op het parcours dat was uitgezet
op de Zee- en Kostverlorenstraat. Onder de deelnemers waren
twee dames en juist deze twee betwisten elkaar rond de klok
van zes uur om de winst in de finale. Manon Pools met Adonis
Guard was in twee ritten net even sterker dan de combinatie
Lindsey Pegram met Prosto R.

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn:

De adverteerders van deze week

Danzee
Gemeente Zandvoort
Hizi Hair
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Laurel & Hardy
Monuta
Neven Vastgoed Beheer B.V.
OranjeHof
P. van Kleeff
Sandd
Shanna’s Shoe Repair & Leatherwear
Stichting Z.E.P. (Jazz)
Take Five

Trade Ard
Van der Valk & Swart notarissen
Van Schaik, makelaar
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zeemeermin, viskar

Strandpagina
-3 Ganpati
6 Que Pasa
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

(in alfabetische volgorde)
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep

plaatste was de bijgelote
Lindsey Pegram/Prosto R. De
eerste rit in de halve finale ging
tussen Manon Pools/ Adonis
Guard en haar oom Harry
Pools/Flirt d’Aunou. Manon
werd de verrassende winnaar
omdat tijdens de laatste rit oom
Harry te kampen had met mate-
riaalpech. Door de winst van
Manon ontstond de mogelijk-
heid dat zij de finale zou moe-
ten betwisten met haar vader
Aad Pools/Lord Mercedes. Voor
dat familieonderonjes stak
Lindsey Pegram/Prosto R echter
een stokje, door vader Pools in 
drie ritten uit de eindstrijd te
houden.

Finale
In de finale liet Manon Pools/
Adonis Guard zien dat de winst
in de tweede omloop geen 
vergissing was, want met
twee eenvoudig gewonnen rit-
ten pakte zei de hoofdprijs van
€2100.Lindsey Pegram/Prosto R
moest zich tevreden stellen met
de tweede plaats goed voor 
€ 900.Harry Pools/Flirt d’Aunou
liet zien tot de betere rijders te
behoren door overtuigend de
3e prijs van € 450 weg te kapen
voor de neus van broer Aad met
Lord Mercedes,die zich tevreden
moest stellen met € 250 voor
de vier de prijs. Lindsey Pegram/
Timothy’s Way en Cees Imming/
Tim Geenacre mochten als 
5e en 6e prijs tijdens de prijsuit-
reiking in Grand Café Danzee 
€ 150 in ontvangst nemen. Ook
de organisatoren van de tota-
lisator waren tevreden met een
omzet van € 16.199,50.

Chantal Pouw een stukje van
de achterstand af, 2-4.

De gasten stelden in de 5e
inning de zege praktisch veilig.
Vier honkslagen leverde twee
runs op, 2-6. In de 5e en laatste
slagbeurt leek ZSC nog even
terug te komen. Anke Koning
kwam met een honkslag op
het eerste kussen. Een twee-
honkslag van Eugenie van
Soest bracht haar over de
thuisplaat, 3-6. Even leek het
er op dat ZSC aan een inhaal-
race was begonnen. Laura
Koning sloeg een honkslag
waarop Eugenie van Soest voor
4-6 zorgde. Nadat Laura
Koning sneuvelde op het 2e
honk was de wedstrijd ten
einde en leed ZSC opnieuw
een nederlaag.

Zondag 30 juli zal voor de tweede keer het Circuit Park Zandvoort
het decor zijn van streetlegals en extreme bolides. Zo zal de heuse
wereldrecordhouder John Sleath met zijn meer dan 1000pk ster-
ke streetlegal Audi Coupé het asfalt in de duinen teisteren. Sleath
heeft met 7,988 seconden en 292 km/u de allersnelste run ter
wereld met een streetlegal auto op zijn naam staan.

Voor de liefhebbers is er nog
veel meer te zien. Het program-
ma bevat voor de streetlegal
dragracers weer een ronde in
de Dutch Street Power Series
en de drifters komen in actie
voor punten in de NL Drift
Series. Verder ontbreken
natuurlijk de spectaculaire
burn out-demonstraties niet.

Speedfreaks is uiteraard niet
compleet zonder een aantrek-
kelijk showprogramma. Zo zijn
er on stage optredens van de
DJ’s Mischa B en Miss Wendy.
Voor een spetterend optreden
zorgt de nieuwste en snel aan
populariteit winnende boy-
band Secure.

Als het om mooie en schone
vrouwen der aarde gaat, is bij
Speedfreaks voldoende te zien.
De Meguiar’s Show & Shine-
contest worden de mooiste
auto’s van het evenement met
leuke prijzen beloond.

Andere mooie vormen worden
beloond bij de Miss DoDare
verkiezing. Bij streetlegal hoort
de combinatie van snelle
wagens en mooie vrouwen.
Het publiek zal hier ongetwij-
feld weer zijn stem doen gel-
den. Dat laatste zal ook van toe-
passing zijn bij de American
Bikini Carwash, waar schaars
geklede dames auto’s op onor-
thodoxe wijze poetsen.

Autosport
Streetlegals en vele andere

snelle wagens
op Speedfreaks weekend 30 juli

Tweede omloop
Lindsey Pegram en Manon
Pools weerden zich ook in de
tweede omloop uitstekend, al
kon Pegram zich alleen met
Prosto R plaatsen voor de derde
omloop. Manon Pools/Adonis
Guard rekende al in deze ronde
af met Lindsey Pegram/Prosto
R. De verliezende combinatie
kwam echter toch in de vierde
omloop omdat ze werd bijge-
loot als vierde deelnmeemster.
Harry Pools/Flirt d’Aunou reken-
de af met Lindsey Pegram/
Timothy’s Way, terwijl Aad
Pools/Lord Mercedes te snel
was voor Cees Imming/Tim
Greenacre.

Familie Pools
Het verdelen van de ereprijzen
leek een onderonsje van de
familie Pools te worden, want
het enige niet familielid dat zich

Manon Pools nadert de finish
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/707 & 708 ZANDVOORT

•  Knus 2 kamer appartement op de 7e verdieping
•  Balkon (11.15x1.40) met fantastisch uitzicht
•  Op ca. 10 meter van het strand gelegen
•  Afgesloten parkeerterrein
•  Geen naaste buren
•  Ideale starterswoning / ook geschikt als 2e woning
•  Woonoppervlak ca. 45 m2

Vraagprijs: € 124.900,-

 M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 14 ZANDVOORT

•  In de watertorenbuurt gelegen 20-er jaren hoekwoning
•  Zonnige achtertuin op het zuidwesten
•  Sfeervolle woonkamer met openhaard, moderne woon-

keuken en 2 ruime slaapkamers
•  CV combi ketel en het dak vernieuwd in 2005
•  Bouwjaar ca. 1920, goed onderhouden
•  Woonopp. ca. 95 m2, perceelopp. 110 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 CELSIUSSTRAAT 204 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden, royale vrijstaande woning met 
royale living, studeerkamer, multifunctionele ruimte,
4 slaapkamers en 2 badkamers 

•  In rustige woonwijk gelegen
•  Gehele woning gestuukt in lichte tinten
•  Volledig voorzien van dubbele beglazing 
•  Woonoppervlakte ca. 180 m2 

Vraagprijs: € 398.500,-

 CORT V/D LINDENSTRAAT 2/8 ZANDVOORT

•  4-kamer hoekmaisonnette met op iedere etage een 
heerlijk balkon

•  Gelegen op de 1e en 2e verdieping en beschikt over
lift, berging en een garage

•  Dient inwendig gemoderniseerd te worden
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2 (exclusief de balkons)
•  Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

 HALTESTRAAT 77 ZANDVOORT

•  Gezellig familiehotel in het centrum van Zandvoort
•  op ca. 200 meter van het strand gelegen
•  4 (2 pers.)kamers, ontbijt -en zitruimte, zonneterras aan 

de voorzijde en een souterrain met achtertuin
•  1 eigen parkeerplaats en parkeermogelijkheden met 

parkeerkaarten, openbaarvervoer op loopafstand
•  Woonopp. 185 m2, perceelopp. 231 m2 

Vraagprijs: € 399.000,-

 TOLWEG 16  ZANDVOORT

•  Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin, 
achterom en een grote garage.

•  7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
•  Deze woning ligt op steenworp afstand van de zuiddui-

nen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing 
•  Woonopp. ca. 175 m2, perceelopp. 189 m2

•  In het groene hart van Zandvoort gelegen
luxe vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

•  Het pand is onder architectuur gebouwd 
•  Complete B & O installatie door gehele pand 
•  Totaal voorzien van dubbele beglazing. 
•  Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair 
•  Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort
 

Vraagprijs: € 1.295.000,- Vraagprijs: € 469.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Actueel
P3 Meeuwen de baas

Zandvoortse 
Courant 

Muziek
P11-14 Uitneembare jazzbijlage

Actueel
P18-19 Aanbiedingen ZandvoortPas

Rubriek
P23 Strandpagina

De Mannetjes

‘Nog net Zandvoort,
maar het schuift wel op 
richting Bloemendaal’

Rapa Nui  
beste paviljoen

Zandvoort Optiek

Van 7 t/m 11 augustus worden de 
GFT-rolemmers weer schoongemaakt.

Laat uw rolemmer na het legen 
staan totdat de 
schoonmaakploeg 
is geweest.

alleen deze week !
ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN
20 % korting

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

Seat Toledo 1.6E 5drs. stuurbekr.
b.j. 1997, 192500km €2700 

nu €2250
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Maïsbroodje € 0.95
• 5 krentenbollen € 1,50
• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig 
t/m zondag 6 augustus

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Nu geopend!
• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Zoals een feest hoort te zijn:
Tropicana festival 

en een duidelijk verschil in tem-
peratuur vergeleken met de
afgelopen weken, liet een aan-
tal mensen het hoofd al wat
zakken nog voor de feestavond
van start ging. Gelukkig liet het
merendeel van de bezoekers en
bewoners van ons dorp zich
daar niet van weerhouden al
vroeg de straat op te gaan.

Haltestraat
Met de door ZFM georgani-
seerde kinderdisco in het mid-
den van de Haltestraat, kon het
feest dit keer al vanaf 18.30 uur
losbarsten. Later op de avond
was het de beurt aan de
Braziliaanse band Sambatula.
Met hun originele Braziliaanse
Samba muziek en dans, uit-
gevoerd door zeer mooie 
danseressen, wisten zij het
toch wel drukst bezochte podi-
um in het dorp bijna zelf te
laten swingen.

De Pleinen
Ook in de rest van het dorp
stond niemand stil.
Opzwepende muziek, bezwe-
te lichamen. Op het
Gasthuisplein, het Kerkplein…
overal was het feest. Ook het
dorpsplein was tot de nok toe
gevuld met feestgangers.
Mister Harvey and friends 
hadden de smaak aardig te
pakken. Zelfs in de kort duren-
de pauzes, die de muzikanten
toch echt nodig hadden,
schreeuwde het publiek om
meer. Dat het
Latijns-Amerikaanse
geluid niet alleen
een goed effect
heeft op de mensen
maar ook op het
weer, was wel duide-
lijk. Beter hadden we
het niet kunnen
hebben. Geen drup-
je regen, geen zucht-

Wat zijn we toch bevoorrecht
dat we in Zandvoort wonen.
Dankzij de gemeente, de
weergoden en de stichting
ZEP (Zandvoort Evenementen
Promotie), bestaande uit een
aantal Zandvoortse onderne-
mers, kunnen we dit jaar
volop genieten van de zomer.
Afgelopen weekend stond
het Tropicana festival op de
kalender. De organisatie
hoopte op een onvergetelij-
ke avond… en ja hoor… het
werd een ouderwets succes!

door Mai Buwalda

Niets is wat het lijkt… zo ook
het weer niet. Even leek het
erop dat we het niet droog zou-
den houden zaterdagavond.
Met slechte weersvoorspellin-
gen, wat wolkjes hier en daar

Dansfeest op het Gasthuisplein

Alles over 
Jazz behind

the Beach�06
op pagina’s 11 t/m 14!

je wind. Dat zou de volgende
dag pas komen.

“Time fly’s when you have fun”
zeggen ze toch altijd? Jammer
genoeg was er dan toch nog
een nadeel aan deze spette-
rende avond. Klokslag twaalf
uur kwam helaas veel te snel.
“Maar we willen helemaal nog
niet stoppen met dansen!”Tot
een uur of drie bleven de stra-
ten gevuld met feestgangers.
Na het maken van een aantal
praatjes was de conclusie snel
getrokken: dit was weer eens
een topper van een feest!

Zondag
Het zat de strandpaviljoens dit
seizoen nog niet mee met de
uitvoeringen van hun alom
bekende festival Zandvoort
(A)live. De vorige edities van dit
jaar verregenden en dat dreig-
de ook dit keer te gebeuren.
Toch werd het gaande de avond
droog en konden alsnog vele
fans van de muziek genieten.
De laatste editie van dit sei-
zoen zal op 27 augustus plaats-
vinden.
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!
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Burgerlijke stand
22 juli 2006 - 28 juli 2006

Geboren:
Thijmen Dante Romijn, zoon van: Kouwenhoven,
Marcel en: Verhulst, Nathalie Anna Elisabeth.
Dominique, dochter van: Pijnaker, Patrick Johannes
Martinus en: de Mooij, Yvonne.

Ondertrouwd:
Dowdall, Neil James en: Hermkens, Petra
Wilhelmina Paula.

Gehuwd:
Tanis, Eddy Christiaan en: Venema, Dieuwke Wijpka.
ten Broeke, Robert Henk en: Tanis, Sandra.

Overleden:
de Graaf geb. Berghuis, Anna Geertruida,
oud 84 jaar.
Gelsing geb. Bouckaert, Margaretha Bernardina,
oud 89 jaar.

2

Familieberichten

Met grote droefheid geven wij kennis 
van het vredig heengaan 

van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Aafje Hogen Esch - Zwemmer
weduwe van Pieter Hogen Esch

19 mei 1917           Zandvoort             13 juli 2006 

Batenburg: Patricia Kok - Hogen Esch
Paul Kok (in liefdevolle herinnering)

IJsbrand en Vincent

‘s-Gravenhage: Jeannette van der Valk - Hogen Esch
Rob van der Valk
Bruno

‘s-Gravenhage: Irene Hogen Esch
Boudewijn Sirks
Delphine en Jacob

Correspondentieadres:
I. Hogen Esch
Louis Couperusplein 50
2514 HR Den Haag

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in 
besloten kring plaatsgevonden.

05.39
06.44
08.00
08.59
10.50
11 .38
12.38
00.35

1 0.1 9
11 . 40
12.49
13.59
15.04
1 5 . 5 2
16.35
04.50

18.20
18.58
20.24
22.00
23.10
23.49

-
14.47

22.59
-
-
-
-
-
-

1 7.1 9

3
4
5
6
7
8
9
10

Onze mams en oma
Rie van Duivenboden

is 75 jaar!
Gefeliciteerd 

en nog vele jaren,
Alie, Frans, Danny, Laura,
Linda, Michael en Laura

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

Cartoon          Hans van Pelt

Volgens mij is de eerste lan-
delijke ‘GSM vrije dag’
niet voor mij bedoeld. Sinds
een jaar ben ik de trotse
eigenaar van een mobiele
telefoon. Ik kreeg hem als 
verjaardagscadeau van mijn
kinderen. “Mam, in geval 
van nood ben je te bereiken”.
De nood is niet erg hoog 
dus wordt hij niet vaak
gebruikt.

Voorheen vond ik alle
mobieltjes maar een bron 
van irritatie met het gek-
makende gekwebbel. Op 
de onmogelijkste plekken
gaat zo’n ding af. Iedereen
graait in zijn zak of tas om
te kijken of hij/zij de uitver-
koren persoon is die gebeld
wordt. Pas tijdens mijn
vakantie ontdekte ik het
gemak van een mobieltje.
Geen gedoe met telefoon-
kaarten en geen gezoek naar
een telefooncel. Wat een
luxe om zonder poespas
allerlei meldingen aan het
thuisfront door te geven.
Zelfs het SMS-en is me door
de kinderen bijgebracht. Het
is “ff” wennen om de taal te
begrijpen. Weet u wat “kika-
dewado” in SMS-taal bete-
kent? Een kind kan de was
doen. Héél logisch!

Net zo logisch is het om te
weten hoe de verbinding tot
stand komt van je mobiele
telefoon. Mijn ogen gingen
pas open tijdens een info-
ochtend over GSM-antennes.
Ik heb er eigenlijk nooit over
nagedacht hoe deze moder-
ne techniek tot stand komt.
Net zoals je voorheen door
de overheid niet werd ver-
teld dat asbest schadelijk 
is voor de gezondheid. Ik 
ben meteen gaan Googlen
op de computer om er 
achter te komen over de
gevolgen van de straling van
deze antennes. Daar ben ik
nog niet uit en ik heb mijn
twijfels. Om het aantal
antennes niet uit te breiden
besluit ik mijn mobieltje te
delen met mijn man, Dat is
er al weer één minder.
To2wk!

Nel Kerkman

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Zijn wij de meeuwen de baas 
of zijn de meeuwen ons de baas? 

In het oude centrum van het dorp lopen de gemoederen hoog
op als het gaat om meeuwenoverlast. Bij de redactie kwamen
diverse reactie’s binnen met voor- en tegenstanders van deze
overlast. Volgens enkele buurtbewoners is er van ‘s ochtends
vroeg tot midden in de nacht gekrijs van meeuwen te horen.

Plaatsing GSM en UMTS 
antennes op HIK

Op woensdagochtend 26 juli heeft er een informatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor de vijf en veertig huurders van het Huis In
de Kostverloren (HIK). Het was op die dag behoorlijk warm en
het aantal aanwezige bewoners, misschien daardoor, erg klein.

Verleden jaar is er ook door de
tegenstanders actie gevoerd
om te zorgen dat de overlast
zou verminderen. Woning-
bouwvereniging EMM heeft
toen op alle daken van de huur-
huizen in deze wijk pennen
gezet.Het resultaat is nihil,want
de meeuwen gaan gewoon een
dak verder zitten waar geen
pennen zijn. Navraag bij diver-
se instanties met betrekking
tot de meeuwenoverlast geven
aan waarom de meeuwen, die
trouwens beschermd zijn, zich
niet laten verjagen.

Verstoord gedrag
Vroeger waren meeuwen in
grote kolonies in het open duin
aanwezig.Ze zochten hun voed-
sel op het strand en later bij de
vuilnisbakken in het dorp. Het
grote aanbod van weggegooid
voedsel in combinatie met het
ontbreken van natuurlijke vij-
anden in het duingebied, bete-
kende een grote toename van
meeuwen. Dat is echter veran-
derd door het stoppen van de
jacht op vossen. De terugkeer
van de vos heeft het leven in de

duinen voor meeuwen onaan-
trekkelijk gemaakt en sinds een
aantal jaren broeden de zilver-
en de mantelmeeuw op platte
daken van huizen. Door gekrijs
proberen zij hun jongen te
beschermen voor eventuele
roofvogels. Zodra de jongen uit-
vliegen is het gekrijs minder en
is het probleem voorbij. Een
mogelijke oplossing voor het
gekrijs zou zijn om de vuilnis-
zakken, die vaak te vroeg op de
stoep worden gezet, een dag
later te plaatsen. Een andere
optie zou eventueel kunnen zijn
om grotere vuilnisbakken in het
dorp neer te zetten. Ook het
voeren van de meeuwen, hoe
leuk het ook is, moet worden
gestopt. Een valkenier inhuren
of draden spannen bij broed-
plaatsen zijn allemaal oplossin-
gen die nauwelijks helpen,want
de natuur laat zich nu eenmaal
niet dwingen. Zelfs een vlieg-
verbod voor meeuwen in een
bepaalde wijk is een onmoge-
lijke zaak. De vrijheid om te vlie-
gen en geluid te maken kan je
nu eenmaal geen enkele vogel
ontnemen.

door Nel Kerkman

Deze informatie bijeenkomst
was georganiseerd door de
KPN en stichting Zorgcontact,
de eigenaar van het gebouw.
De reden van de bijeenkomst
is de plaatsing van een GSM
antenne op het dak van het
HIK, omdat het gebruik van
mobiele telefoons fors is toe-
genomen.

Omwonenden
In de zaal waren ook enkele
omwonenden aanwezig, ook
al hadden zij geen uitnodiging
ontvangen. Waarom zij niet
uitgenodigd waren, was 
onduidelijk. Het Nationaal
Antennebureau, een onderdeel
van het ministerie van Eco-
nomische Zaken, had het leeu-
wenaandeel om de bewoners
en belangstellenden te infor-
meren over hoe een antenne
werkt, over het nut ervan en
zeer belangrijk: of de straling
schadelijk is voor de gezond-
heid.

Na afloop van de uitleg waren
er toch nog diverse vragen aan
KPN. Uiteraard ook over de
schadelijke straling en de effec-
ten ervan. De overheid heeft in
2003 een onderzoek laten
instellen en voor het eerst heb-
ben onderzoekers een verband
geconstateerd tussen het wel-

bevinden van mensen en de
aanwezigheid van elektromag-
netische velden van een UMTS
antenne. Volgens het bureau
is er geen aanleiding om het
beleid ten aanzien van anten-
nes te herzien.

Tevens was er de vraag waar-
om men eerst een informatie-
folder met stembiljet had ont-
vangen, zonder dat er vooraf
een informatiebijeenkomst
was gegeven. Op het stembil-
jet moest men al aangeven of
men voor of tegen de komst
van een antenne was. De KPN
bevestigde dat de volgorde
niet juist is geweest en geeft
alsnog een nieuw stembiljet
uit. Alle bewoners ontvangen
een nieuw stembiljet, de oude
biljetten worden vernietigd.
Indien blijkt dat 50% van de
bewoners tegen de aanleg van
de antenne is, gaat de plaat-
sing niet door.

Voor plaatsing van een anten-
ne is geen bouwvergunning
nodig omdat de antenne lager
is dan 5 meter. Omwonenden
hebben geen inspraak over het
genomen besluit. Rest alleen
de vraag of ook Stichting kin-
derdagverblijf Pippeloentje,
medehuurder van het gebouw
(HIK), op de hoogte is gesteld
om mee te stemmen in de
beslissing.

Meneer de Meeuw op het dakraam
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Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag 

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

Goulashsoep
Gebakken mosselen

Gerookte zalm

Mixed grill
Roodbaarsfilet
Forel v.d. grill

IJstruffels
€ 16,75

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31

Vrijdag 4 augustus:
JAZZ BEHIND THE BAR

Zaterdag 5 augustus
JAZZ BEHIND THE BEACH

Podium Kerkplein

Uitneembare 
bijlage

Alles over 
Jazz behind the Beach

2006
3-4-5-6 augustus 

zie pagina’s 11 t/m 14!

zoekt per direct horecatopper
Medewerker/ster Bediening
Ben jij service gericht, bereid hard

te werken en heb je ervaring, 
neem dan contact op

Haltestraat 25 - Zandvoort
Tel. 571 37 22 - 06-2617 8819

vragen naar C. Cramer of M. de Bruin

Grand Café restaurant

ZC W31 C  02-08-2006  09:35  Pagina 4
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Met oog en oor
de badplaats door

Rotonde
Het wordt hoog tijd om de
kruispunten van de Tolweg,
Zandvoortselaan, Haarlem-
merstraat, Kostverlorenstraat
en Dr. Gerkestraat te gaan
verbeteren. Op zaterdag in 
de namiddag heeft er op
deze kruising weer een ver-
keersongeluk met fietsers en
een auto plaatsgevonden.
Het zoveelste! Volgens de
gemeente zijn de plannen
voor het kruispunt, ooit
gemaakt in 2002, uit de ijs-
kast gehaald. Met het warme
weer zullen ze hopelijk snel
ontdooien. In de brief aan de
bewoners van bovenstaande
straten wordt beloofd dat het
plan met voorrang wordt
behandeld en de uitvoering
september 2007 van start
gaat. De herinrichting van “de
Zandvoortselaan onder de
bomen” is gepland medio
oktober 2006. Zou het niet
verstandiger zijn om het
hele project (kruispunt en
herinrichting ) gezamenlijk
aan te pakken? Dan is er
maar één keer een omleiding
voor de enige toevoerweg
naar Zandvoort.

Kappen
Een mevrouw, met een warm
hart voor alles wat groeit
en bloeit, belde naar de
redactie. Ze wilde nogmaals
aandacht voor de bomen die
straks met de reconstructie
van de Zandvoortselaan
(onder de bomen) verdwij-
nen. De meeste platanen
worden verplaatst in verband
met de ontgraving voor de
vervanging van riool en
waterleidingen. De oude
bomen zijn te groot om 
verplaatst te worden en 
zullen worden gekapt, wat
natuurlijk heel erg jammer 
is. Zou er alsnog een oplos-
sing zijn om deze bomen te
behouden? De grote bomen
in de Haarlemmerstraat
hebben de herinrichting ook
overleefd. Wat daar kan is
toch ook mogelijk in de
Zandvoortselaan?

Zieke iep
Wanneer een iep ziek is dan
moet hij onmiddellijk worden
gekapt. Dat is algemeen
bekend. De laatste tijd zijn 
er veel zieke iepen in het
dorp omgezaagd. Zo ook 
de boom bij de snackbar 
De Zilvermeeuw in Noord.
Helaas pindakaas was deze
boom geen iep en ook niet
ziek. Misschien komt er snel
een nieuwe boom voor in 
de plaats. Bijvoorbeeld een
boom uit de Zandvoortse-
laan.

Kom met de trein naar
Zandvoort

Erwin van der Slik vraagt
ieder jaar aandacht voor het
volgende probleem. Stel, zo
schrijft hij in een brief aan
wethouder Bierman, je blijft
als dagtoerist nog even lek-
ker zitten om wat later naar
huis te gaan. Dat is iets wat
ze bij NS Reizigers maar
moeilijk kunnen snappen en
dan gaat men gedurende de
avond de treintjes steeds kor-
ter maken. Met gevolg dat op
zondag 16 juli de trein om
22.23 uur uit Zandvoort naar
Haarlem moest vertrekken
uit slechts één standaard
stoptreintje bestond, kortom
het kortste type dat er
bestaat. Dit leidde op het sta-
tion, waar Van der Slik net
was aangekomen, tot men-
sonterende taferelen van
dagtoeristen die de trein
bestormden en binnen pro-
beerden te komen.Velen red-
den het echter niet waardoor
er naar schatting ruim 100
mensen achterbleven die een
half uur op de volgende trein

konden wachten. Aan het
einde van zijn brief verzoekt
Van der Slik Bierman, om NS
Reizigers in algemene zin om
opheldering te vragen over de
inzet van treinstellen bij mooi
weer en uiteraard dit voorval
in het bijzonder.

Treinreiziger
We weten dat wethouder
Bierman een fervente reiziger
is van het openbaar vervoer
en we vragen ons af wat zijn
ervaringen zijn met deze
bovengenoemde vervelende
situatie. Trouwens, het is niet
bij een incident gebleven op
26 juli ging het weer mis. Je

zult er maar tussen staan
met je kinderwagen. Of zal de
wethouder op dit tijdstip niet
de trein naar Amsterdam
nemen? 

Reclameborden
We blijven even bij het
openbaar vervoer en dit keer
dan de Amsterdamse metro.
Want de bekende kleurrijke
posters met daarop de
Zandvoortse evenementen
zijn straks ook te zien in de
Amsterdamse metro. Dankzij
extra steun van de Zandvoortse
ondernemers is het mogelijk
om Amsterdam en zijn vele
bezoekers op de hoogte te
stellen van wat er allemaal
valt te beleven in ons dorp.
Een slimme Amsterdamse
ondernemer probeert via
sandwichborden aan de
Zandvoortse lantarenpalen de
toerist voor een Amsterdams
evenement te benaderen. Of
zou het een deal zijn; onze
posters aan de lantarenpalen
en die van jullie in de metro?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Shanna’s, een aanwinst voor 
De Krocht

Trots zit de kleine Shanna mooi te zijn in de nieuwe winkel van
haar ouders, Marco en Irene de Goede. “Ja, we hebben de zaak
naar haar genoemd”, lachen ze beiden opgewekt: Shanna’s Shoe
Repair & Leather Wear. Ze zijn beiden blij dat j.l. zaterdag, na 
3 maanden verbouwing, de zaak is geopend.

door Lienke Brugman 

Bijna elf jaar hadden Marco en
Irene de Goede een schoenre-
paratiebedrijf in Hillegom.
“Met een zaak in Zandvoort is
een wens in vervulling gegaan.
We wilden ook alleen maar op
deze plek zitten”, vertelt Irene.
“Het is hier nog echt een dienst-
verlenende straat waar nog
voldoende parkeerruimte is, je
kunt hier nog snel de auto neer
zetten. Vooral ook, omdat we
al om half negen ‘s morgens
open zijn. Nét nadat je de kin-
deren naar school hebt gebracht
kun je bij ons terecht”.

De winkel oogt licht en ruim,
geschilderd in wit met turquoi-
se accenten. De schelpen die
overal hangen benadrukken
het Zandvoort gevoel. Achter-
aan de winkel bevindt zich de
schoenmakerij waar Marco de
scepter zwaait. Hij mag de
naam Meesterschoenmaker
dragen en daaruit volgend ook
reparatie uitvoeren van duur-
dere schoenmerken zoals Van
Bommel en van Lier (Van
Bommel heeft zelfs eigen
veters en leer met het Bommel
logo). Naast schoenreparaties
verzorgt Marco ook de sleutel-
service. Alle soorten sleutels
kun je na laten maken. Voor
het graveren van naampla-
ten/borden ben je hier ook op
het goede adres.

Irene beheert, naast de fourni-
tuur afdeling van de schoenen,
het gedeelte van de lederwa-
ren. Shanna’s is de enige win-

kel in de regio die het exclusie-
ve merk Kathy van Zeeland
mag verkopen met trendy tas-
sen die je alleen in de PC
Hooftstraat kunt vinden.
Claudio Ferrici is het tweede
merk met kwaliteit tassen en
portemonnees. Björn Borg
(Swedish Sport) heeft voor jon-
gelui leuke, ruime, leren tassen.
Het bekende merk Kipling
levert schooltassen en rugzak-
ken in stevig linnen. Wie erbij
wil horen moet nu gaan kijken,
om in september de blits te
kunnen maken! 

Koffers in allerlei kleuren zijn
er van Carlton maar ook Kenzia
levert prachtige koffers en
ruime city bags in bruin,
Italiaans leer. In één woord
prachtig! Wie wat voordeliger
wil inkopen; ruime kleurige
strandtassen hangen voor in
de winkel en zijn voor een paar
tientjes te koop.Wat te denken
van de hevig in de mode zijn-
de identiteitsplaatjes voor de
jeugd (maar ook voor mensen
die hun kinderen op het strand
niet kwijt wil raken.) Ideaal.
“Niet aan te slepen”, volgens
Marco, die iedereen uitnodigt
rustig rond te komen kijken.
Men is van harte welkom bij
dit sympathieke echtpaar dat
nooit meer weg wil van De
Krocht. De vele bloemstukken
van ondernemers en buren
geven aan dat iedereen blij is
met dit jonge ondernemers-
paar.

Grote Krocht 23 2042 LT
Zandvoort. Tel. 57 35002.

Irene en Marco de goede in hun nieuwe zaak
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Als je politicus Fred Kroonsberg wilt plaatsen, dan kan het niet
anders dan bij de PvdA. Het sociale aspect, de solidariteit en
voor mensen die het minder hebben in de samenleving opko-
men, zijn duidelijke punten die hem kenmerken. Als oud-direc-
teur van een humanistisch verzorgingstehuis weet hij als geen
ander dat integratie en sociale controle belangrijk is in een
gezonde maatschappij.

Politiek Interview met raadslid PvdA:

tici hun stinkende best doen
om Zandvoort zo goed moge-
lijk te besturen. De politiek zit
in het verdomhoekje, mensen
moeten juist vertrouwen heb-
ben in de gemeente en de
raadsleden een steuntje in de
rug geven!”Op de vraag wat er
al is bereikt in Zandvoort is
Kroonsberg kort en bondig.
“We hebben voldoende strand-
tenten en restaurants, de
Kennemerduinen liggen er zeer
mooi bij, we hebben goede
sportfaciliteiten, er rijden zeer
frequent treinen van en naar
Haarlem, we hebben twee

prachtige musea en zo kan ik
nog wel even doorgaan”, ver-
telt Kroonsberg enthousiast.
Verder heeft hij goede hoop op
de afronding van het hele mid-
denboulevard-project, het LDC
en het stationsplein. “Als die
dingen eenmaal lopen, wat wil-
len we als Zandvoorter dan nog
meer?” glimlacht Kroonsberg.

Maar het is niet alleen positief
bij Fred Kroonsberg. Wat hem
toch wel zorgen baart is de
nieuwe wet WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning).
“De Rijksoverheid zadelt de lo-
kale gemeente met ontzettend
veel taken op, maar daar staat
geen financiële ondersteuning
tegenover. We willen kwaliteit
leveren naar de Zandvoorter
toe, maar dat lukt niet zonder
een goed budget. Er komt een
enorme wisseling van systemen
en de burger mag daar geen
last van krijgen. Ik hoop echt dat
we dit goed kunnen aanpak-
ken”, vertelt Kroonsburg.

Om Zandvoorters meer bewust
te laten worden van wat de
lokale politiek allemaal doet,
vindt Kroonsberg dat iedere
Zandvoort eigenlijk het burger-
jaarverslag zou moeten lezen.
Daarin staat geschreven waar
de gemeente mee bezig is, of
de doelstellingen van afgelo-
pen jaar zijn behaald en wat er
nog voor projecten op de rails
staan. Het burgerjaarverslag is
gratis af te halen bij het
gemeentehuis aan de balie.

Fred Kroonsberg:
“Ik ben een echte teamplayer”

Het begon allemaal toen Kroons-
berg werd gevraagd door zijn
buurman, die tevens bij de PvdA
zat.“Je praat en discussieert over
van alles en nog wat en dat leid-
de tot een gesprek bij de PvdA.
In no-time zat ik in het bestuur,
maar de raad trok me meer.Toen
heb ik me verkiesbaar gesteld,”
aldus Kroonsberg. Al sinds 1998
zit de PvdA’er in de politiek.

Wat hij erg jammer vind is 
dat de beleving van veel
Zandvoorters over de politiek
redelijk negatief is. “Ik zit er 
acht jaar in en vind dat veel poli-

moest in Zandvoort gebeuren,
want Nick had een vast con-
tract en kon hier niet weg. Aan
het begin was het erg wennen
voor Jenny. “Het grootste ver-
schil tussen Brabanders en
Noord-Hollanders is de men-
taliteit. Daar denken we:‘alles
komt wel goed’. Hier in
Zandvoort is het vaak stres-
sen.” Vooral tijdens het stap-
pen merkt Jenny verschil. “In
Brabant maakt iedereen een
praatje met elkaar, hier moes-
ten ze me eerst leren kennen,
voordat er een praatje met me
werd gemaakt.” Inmiddels is
Jenny helemaal gesetteld in
Zandvoort. Ze werkt nu hier in
de thuiszorg en ze heeft aar-
dig wat mensen leren kennen.
Gemiddeld gaat ze nog maar
om het weekend terug naar
Asten om haar familie en
vrienden daar op te zoeken.

Jenny mist nog wel een paar
dingen in Zandvoort. Ze vindt
het hier saai in de winter. Er
zouden grotere stapgelegen-
heden moeten komen volgens
haar. Tot slot zegt ze met een
lach en een Brabants accent:
“Ik mis mensen die me meteen
kunnen verstaan!”

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort wel 
heel aantrekkelijk

Al ruim 1200 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

Dolfijnenmuur voltooid
Afgelopen weekend heeft Hilly Jansen, samen met een achttal
vrijwilligers, de muurschildering van het oude Dolfinarium kun-
nen voltooien. Janssn is uitermate blij dat het karwei klaar is
en ‘kan nu weer gaan en staan’ waar ze wil.

Oorspronkelijk was het haar
bedoeling dat de klus tijdens de
Week van de Zee geklaard zou
zijn.Echter door klimatologische
invloeden kon ze niet verder en

heeft het werk een aantal
weken stil gelegen. Ze kon
namelijk alleen in eigen tijd wer-
ken en daar ontbrak het haar
aan. Na een oproep in onder

ander deze krant waren er uit-
eindelijk een achttal dames
bereid haar bij te staan. Afge-
lopen zaterdag vroeg gingen ze
aan het werk en omdat het
prima ‘schilderweer’ was de
muur zondag klaar. Jansen:“Ik
kan nu met een gerust hart
gaan en staan waar ik wil, zon-
der de druk te voelen. Ik ben
reuze blij dat het klaar is. Ik
bedankt dan ook de vrijwilligers
die me bij hebben gestaan.Het
is een mooi werkstuk geworden
dat gemaakt is met uitstekende
verf. Nu al heeft het schilderij
allerlei soorten weer doorstaan
zoals regen, wind (dus zand),
warmte en brandende zon. Het
blijft mooi van kleur. Een com-
pliment voor Keur schilders die
de verf geleverd hebben.”

Toerist van de week

Van toerist
tot inwoner
Drie jaar geleden
kwam Jenny
Heinst als toerist
naar Zandvoort.
Nu woont ze hier.
Voor de verande-
ring deze keer
een Toerist van
de Week uit
2003. Waarom is
Jenny gebleven?

door Stephanie Vork

Ze is 22 jaar en komt uit Asten
(Noord-Brabant). In de zomer
van 2003 was het mis gegaan
met haar relatie, dus was zij
weer vrijgezel. Een klasgenote
van een vriendin van Jenny
werkte op dat moment achter
de receptie van het Palace
Hotel in Zandvoort. Zij stelde
voor aan Jenny en haar vrien-
din om een weekje naar
Zandvoort te komen. Met een
speciale missie. Ze zouden hier
wel even een leuke man vin-
den. Tijdens dit weekje
Zandvoort, die zij hadden door-
gebracht in een tentje op cam-
ping De Branding, kreeg Jenny
te horen dat er bij het hotel
een erg leuke nachtportier
werkte. Toen zij hem voor het
eerst zag, dacht ze: “Als dat
alles is...”. Nu woont ze met
hem samen! Nick viel als een
blok voor de bijdehante
Brabantse Jenny.

Aan het begin van de relatie
tussen Nick en Jenny pendel-
den zij nog heen en weer tus-
sen Asten en Zandvoort, maar
al snel hadden zij besloten om
samen te gaan wonen. Dit

Hilly Jansen en haar “crew” aan het werk
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Tot 12 augustus zijn wij elke avond
tot 21.00 uur geopend!!!
(uitgezonderd zondag)

Haltestraat 10e
2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-5732268

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Vaste planten en 
éénjarige
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Vanaf dinsdag 
8 augustus

zijn wij weer open!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

S t r a n d p a v i l j o e n  1 c

Zondag 6 augustus 16.00 uur: 

Formatie
Different Cook

www.havana-zandvoort.nl 

JAZZ ON THE BEACH

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

SUPER RESTANTEN
UITVERKOOP

Alles 
5 - 10 - 15 - 20 - 25 euro

Woensdag 2 t/m vrijdag 4 augustus
van 13.00 tot 21.00 uur

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Volgende week vindt u in deze krant een
speciale bijlage met alles over de

Zomermarkt
die zondag 13 augustus plaatsvindt

Door het hele centrum zullen meer dan 400 kramen worden opgesteld
en zullen er tal van evenementen plaatsvinden zoals straattheater, magic
shows, kinderattracties en nog veel meer.

Bijna alle winkeliers en horecagele-
genheden in het centrum werken
mee aan de zomermarkt. Het festi-
val begint om 10.00 uur en duurt tot
18.00 uur. De winkels blijven tot
22.00 uur geopend.

In nog geen twee jaar tijd zijn de
Zandvoortse jaarmarkten uitge-
groeid tot een evenement waar
bezoekers en handelaren vanuit
heel Nederland speciaal voor
naar Zandvoort komen.

Kijk ook eens op de website www.zandvoortsecourant.nl
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Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 21 21-22 22 22-23

Min 15 15 15 14

Neerslag 65% 55% 40% 35%

Wind wnw. 4-5 nw. 3-4(5) nw. 4 west 3-4

mede mogelijk gemaakt door:

Een gezellig Grand Café aan zee - Reserveringen:06-5250 2583

De eerstkomende dagen is er
geen zicht op een snel en
voorspoedig herstel richting
andermaal hoogzomerse
condities, tot vreugde van
velen waarschijnlijk.Toch zou
het weekeinde kunnen gaan
meevallen.

Na de unieke hegemonie van
juli 2006, met in de omgeving
Venlo (hotspot van ons land)
maar liefst het nimmer ver-
toonde aantal van 18 midda-
gen boven de 30 graden en
een gemiddelde maximum-
temperatuur van exact 30
graden (normaal voor Nice en
Barcelona!) over de hele
maand, is er nog een opzien-
barend weerkundig wapen-
feit te noemen.

Mocht de maand augustus
namelijk geheel normaal ver-
lopen qua temperatuur, zijn
we sowieso al verzekerd van
de warmste zomer aller tijden
in dit land. Het moet wel heel
raar lopen wil augustus daad-
werkelijk te koel uitpakken,
dus eigenlijk kunnen we nu
al zeggen dat de allergroot-
ste zomer uit de weerhistorie
een feit is! Het is net zo als bij
een eindexamen, waarbij
iemand kan volstaan met het
halen van een povere 4.2, om
toch nog een voldoende bin-
nen te halen uiteindelijk.

De eerste dagen is het voor-
lopig nog even onvervalst
Hollands zomerweer met vrij-
wel iedere dag een behoorlij-
ke wind uit de vertrouwde

Opgelucht ademhalen voor velen deze week, want in een
doorstroomde atmosfeer is er eindelijk sprake van flinke ver-
lichting van de zomerwarmte, die ons wekenlang ‘teisterde’.

Topzomer tijdelijk op zijspoor

zuidwest - tot noordwest-
hoek. Enkele soms stevige
buien, of een wat meer aan-
eengesloten regengebied van
een randstoring bepalen,
naast felle uitklaringen, het
plaatje buitenshuis. De tem-
peratuur beweegt zich daar-
bij op een attractief en volsla-
gen normaal peil, te weten
rond de 21-22 graden. De
regen die er valt biedt abso-
luut nog geen oplossing voor
de extreme droogte, die nog
altijd nijpend is her en der.
Wekenlange gestage regen
zou enig soelaas kunnen bie-
den wat dat betreft. Die zit er
zeker niet aan te komen, want
juist tijdens het weekeinde
knapt het weer allengs op
onder invloed van stabilise-
rende hogedrukaspiraties
richting Benelux. Het is nog
te prematuur trouwens om
nu al uit te gaan van een
nieuwe warmtegolf.

Attentie! Komende 48 uur
met name is de kans op het
ontstaan van waterhozen
langs de Noordzeekust nog
tamelijk groot. Het uitzonder-
lijk warme zeewater (soms 23
graden) in combinatie met
een behoorlijk verkouden
bovenlucht, geeft de nodige
instabiliteit van de atmosfeer
met de eventuele raddraaiers
van dien.
Houd de digitale camera bij
de hand en stuur de eventu-
eel gemaakte foto’s naar de
redactie.

Weerman Marc Putto

Door Lienke Brugman

Heather: lingerie en badkleding 
in de Kerkstraat

Toen de actieve verkoopster uit
Rhodesië naar Nederland
kwam, zocht ze een baan in de
schoenenbranche. Ze kon
direct bij Taft terecht en later
bij Sasha. “Ik moest echter
eerst het Nederlands onder de
knie krijgen, dat leerde ik bin-
nen een half jaar. Mijn vader
was Engelsman, misschien had
dat er iets mee te maken. Ik
was met de Engelse taal groot-
gebracht. Toen ik echter met
een Griek ging samenwonen,
moest ik ook Grieks leren, dat
was moeilijker”, legt ze uit.
Haar zoontje Theodorus wordt
nu drie talig opgevoed: “Ik
spreek, heel consequent, alleen

Engels met hem, zijn vader
Grieks en op school leert hij
perfect Nederlands.”

Na haar baan als bedrijfsleid-
ster in de schoenenbranche
kon ze terecht op Schiphol,
eerst bij de juwelen, later bij 
de lingerie. “Omdat er in
Zandvoort niet zoveel lingerie-
zaken zijn, ben ik er hier mee
begonnen. Acht jaar alweer. Ja,
het was erg moeilijk om dat te
combineren met de opvoeding
van mijn zoontje. Omdat ik
alleen ben moet je zoveel
taken zelf oppakken. Dat doe
ik overigens met plezier hoor”,
zegt ze.

In de loop van de jaren heeft
Heather het concept van haar
lingeriezaak veranderd.“Vroeger
verkocht ik alleen dure, exclu-
sieve merken. De drempel voor
de Zandvoorters werd daardoor
te hoog. Nu ik meer betaalba-
re lingerie en badmode ver-
koop, weet iedereen me te vin-
den,”zegt ze. Met de Italiaanse
merken Imec en Dim Rosie plus
het Spaanse merk Platina is er
voor ‘elck’ wat wils, voor zowel
jong als oud.“Voor een aantrek-
kelijke prijs heb ik hele leuke
setjes. Gewoon even komen kij-
ken en niet aarzelen om naar
binnen te lopen!” Met haar
aanbod in badkleding (dames
en heren) weten veel toeristen
haar winkel te vinden. “Het
komt na jaren eindelijk goed op
gang”, zegt ze tevreden.

‘s Zomers is Heather dagelijks
geopend, ook op zondag.“Hard
werken ja”, knikt Heather,
“maar van de winter wil ik wat
meer vrije tijd, dan is de winkel
op dinsdag, woensdag en don-
derdag gesloten.Wie het zeker
wil weten kan altijd even op de
deur kijken, daar staan de tij-
den op. Ook als ik even weg ben
om Theodoros van school te
halen of om boodschappen te
doen”. Dat heb je nu eenmaal
als je een eenmanszaakje hebt!
Heather, lingerie en badmode.
Kerkstraat 38. Zandvoort.
Tel. 5732650.

SP wil computers voor minima
SP raadslid Willem Paap wil dat computers die afgeschreven
worden voor de gemeente gaan verdelen onder de minima van
Zandvoort. Elke vijf jaar worden alle computers van de gemeen-
te vervangen door nieuwe.

Tot nu toe zijn de computers
op verschillende manieren 
verdeeld. Zo zijn er computers
naar scholen in Zandvoort
gegaan en heeft de gemeente
een aantal computers ge-
schonken aan zustergemeen-
te Bilje in Kroatie. Op de een 
of andere manier zijn deze
computers nooit op de plaats
van bestemming aangeko-
men. Bij de grens heeft de 
douane de computers met
onbekende reden in beslag
genomen.

De laatste keer hebben mede-
werkers van de gemeente zelf
een bod kunnen doen op afge-
schreven computers. Volgens
Paap is dat helemaal niet nodig
omdat de meeste medewer-
kers thuis al een eigen ‘goede’
computer hebben. Het voorstel
is nog niet aangekomen bij de
raad, maar SP’er Paap zal bin-
nen enkele weken het verzoek
doen. Eerst onderzoekt hij nog
naar mogelijkheden als opslag
van de computers en het instal-
leren bij de mensen thuis.

Van 19.00 tot 22.30 uur wordt
door ZFM een speciale jazz 
uitzending gemaakt vanuit
Hotel Hoogland. De presenta-
toren voor deze speciale avond
zijn Tom Hendriks, Fred Kroons-
berg en Hans Sandbergen. Zij
presenteren normaal gespro-
ken elke zondagochtend een
jazzprogramma bij de lokale 
radio ZFM. Kom genieten 
van hun muziekkeus die zij
voor u hebben uitgezocht.

Speciale Jazz
uitzending
van ZFM in

Hotel
Hoogland

Begin van de Kerkstraat bevindt zich één van de kleinste 
winkeltjes van Zandvoort. Met de naam van de eigenaresse op
het raam weet bijna elke Zandvoorter wie Heather is. Sinds 1998
beheert ze haar winkel in lingerie en badmode op loopafstand
van het strand. “Nog steeds denken mensen dat deze winkel
bij modezaak Drommel hoort”, lacht Heather vrolijk,“maar deze
winkel is nu echt van mij hoor!”
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Café Oomstee

Vrijdag 
4 augustus

Rudolf
Kreuger

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kip Kerrie

(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Vrijdag 4 augustus
Jazz behind the bar

The Original Hot Lips
vanaf 20.00 uur

U eet bewust gezond, en niet teveel.
U drinkt per jaar bijna 200 liter zuiver mineraalwater en 
doet circa 40 minuten per week bewust aan sport.
U rookt niet.
U beschermt zichzelf tegen overmatig direct zonlicht.
U draagt in de auto uw gordel.
U slaapt tenminste 7 uren.
Uw koffie drinkt u zonder suiker.
U nuttigt nauwelijks alcohol.

Oh ja: en u ademt dagelijks 
zo’n 10.000 liter 
lucht in uw longen.

Onbewust.

The Cloud is ‘s werelds 
eerste persoonlijke ionisator 
die daar verandering in kan brengen.

Meer weten? Kom langs bij RADIO STIPHOUT en ontdek wat
ionisatie voor uw woon- en werkomgeving kan betekenen.

Nu voor de TIJDELIJKE introductie prijs 
van € 99,00 (excl. € 2,50 Verwijderingsbijdrage)

RADIO STIPHOUT
Thorbeckestraat 15
2042GL Zandvoort
023-5732649

ZC W31 C  02-08-2006  09:35  Pagina 10

donderdag 3 augustus:

Jazz at the Casino
Officiële opening van het festival door burgemeester R. van der Heijden

vrijdag 4 augustus:

Jazz behind the bar
live jazz acts bij veel horecagelegenheden 

zaterdag 5 augustus:

Jazz behind the beach
Vier podia in het centrum: 

Kerkplein - Gasthuisplein - Dorpsplein - Midden Haltestraat

zondag 6 augustus:

Jazz at the beach
live optredens in de strandpaviljoens:

Beachclub Tien (10) - Skyline (13) - Bruxelles (14) - Mango’s (15)

Uitneembare evenementenkrant

JazzbehindtheBeach�06
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Het Holland Casino is hoofdsponsor van Jazz behind the Beach en heeft een
mooi jazzprogramma samengesteld voor de openingsavond.
Om 19.00 uur geeft burgemeester R. van der Heijden het startsein voor vier
dagen lang jazz in Zandvoort.

Donderdag 3 augustus  Jazz at the casino
vanaf 19.00 uur

Vrijdag 4 augustus  Jazz behind the bar
vanaf 20.00 uur

Yanks Saloon

Saskia Laroo 
op trompet en
Warren Byrd 
(north sea jazz ) 
op piano 

Grand Café Danzee

Brothers in Harmony with DJ Carlito, featuring 
Saxophonist Jeff Hollie (USA)

Café Alex

Boris van der Lek 

ChinChin

DJ & Saxo

Williams Pub Pub

Yimmy Pimmy (zaterdag)

Café Neuf

Blood, Sweat & Kiers
Met gitaar, drums, contrabas, drie vocalen maar vooral met de tenorsax van
Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van
diverse stijlen. Een kwartet dat de grenzen van rock & roll, blues, jazz, rythm
& blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de
helft maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat…
En dat lukt… altijd. En dat voelt het publiek ook...

Café Oomstee

Rudolf Kreuger
De geboren Haarlemmer komt uit een muzikale familie en heeft zich van
jongs af aan altijd met muziek beziggehouden. Zijn eerste band heette ‘The
Dixie Motions’. Dat werd later The ‘D Motions’ omdat de muziek toen al
meerdere stijlen bevatte. Uiteindelijk werd de band naar zijn bandleider
Rudolf Kreuger vernoemd. De band heeft verder zo’n 8 jaar lang opgetre-
den bij de befaamde dinershows van Frank Wentink. Tegenwoordig treed
Rudolf Kreuger solo op en vrijdagavond 4 augustus dus in Café Oomstee.

Laurel & Hardy

Trio Joop Kooger 

‘t Lokaal

The Original Hot Lips 
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Hans Dulfer is op 28 mei 1940 geboren en is één van
de bekendste Nederlandse saxofonisten. Hij speel-
de onder andere met Clous van Mechelen, John
McLaughlin,Willem Breuker, Jan Akkerman, Herman
Brood en Saskia Laroo. Hij is de vader van saxofonis-
te Candy Dulfer.

Dulfer werd geboren te Amsterdam. Hij leerde zich-
zelf saxofoon spelen en is sinds zijn zeventiende
professioneel muzikant, met Coleman Hawkins als
grote voorbeeld. Dulfer was eind jaren vijftig actief
in het combo van Clous van Mechelen. Later speel-
de hij in “Heavy Soul Inc.” (met onder andere gita-
rist John McLaughlin), “Theo Loevendie Consort”,
“Reflud” (een anagram van ‘Dulfer’),“De Perikels” en
“Future Groove Express”. Aan het eind van de jaren

negentig had hij veel succes in Japan; voor zijn 
single ‘Hyperbeat’ kreeg Dulfer daar een gouden
plaat.

Dulfer was naast saxofonist ook autoverkoper,
bestuurslid van het Bijhuis; columnist van
Muziekkrant Oor; en radiopresentator. Zijn columns
werden gebundeld onder de titel “Jazz in China”
(1980). In 1990 was hij directeur van Paradiso waar
hij één jaar later met ruzie wegging.

Dulfer won in 1969 de Wessel Ilcken-prijs. Als auto-
verkoper won hij tweemaal de “GM Car Sellar Award”.
In 1993 ontving hij de “Bird Award” van het North Sea
Jazz Festival, en in 2002 werd hij Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.

Mainstreamjazz is muziek die prettig in het gehoor
ligt. Net als latin en jazzy rock wordt het geheel 
swingend op het podium gebracht.

Het Mainstream Jazzcombo stelt als hoogste pri-
oriteit het de gasten naar de zin te maken. Zij 
passen het geluid zodanig aan, dat er normaal
geconverseerd maar ook gedanst kan worden.
Bandleider Ger Groenendaal, die de saxofoon met
een gevoelige toon kan raken, wordt bijgestaan
door zangeres Monique en echtgenoot Pieter van
Doorneveld (bas), Rob Rottschafer (keyboards),
vibrafonist Peter de Gelder en slagwerker Alwin
de Ruiter.

Nadat Ger Groenendaal op 48-jarige leeftijd de sax
ter hand nam, werd mainstream zijn weg. Het
Mainstream Jazzcombo krijgt sinds een paar jaar in
de regio Zandvoort steeds grotere bekendheid en is
niet meer van de podia van Zandvoort en omgeving
weg te denken. Met een repertoire van easytune en
happyjazz, uiteraard met werken van grote jazzcom-
ponisten, zorgen zij steeds voor de juiste sfeer.
Liefhebbers pur sang derhalve en zoals Ger het zegt:
“We hoeven niet maar willen héél graag!”

Tenorsaxofonist Boris van der Lek is een begenadigd
tenorsaxofonist die zijn sporen in de muziekwereld
ruimschoots heeft verdiend. Al in 1983 stond hij 
op 18-jarige leeftijd op het North Sea Jazz Festival.
Daar deelde hij het podium met legendarische 
tenorsaxofonisten zoals Illinois Jacquet, Arnett Cobb
en Buddy Tate.

Sindsdien reeg hij de muzikale successen aaneen.
Van der Lek speelde op vele platen, onder andere van
Laura Fygi, Anneke Gröhnloh, Denise Jannah en Frank
Boeijen. Grote successen boekte hij met rocker
Herman Brood, hardbop-jazzformatie The Houdini’s
en de absolute live-jazz hit Tough Tenors, een teno-
rencombinatie met Hans Dulfer.

Vandaag de dag heeft hij zijn eigen jazzformatie, het
Boris van der Lek Quintet. Hiermee speelt hij zijn favo-
riete jazznummers, nummers die doorspekt zijn met
blues en soul. Soul is dan ook het handelsmerk van
zijn uitzonderlijk expressieve saxofoonspel.

In 2005 kwam zijn eerste eigen CD, Blue &
Sentimental, uit op het A-Records-label van Challenge
Recordings. Daarnaast speelt hij nog steeds in de jazz-
formatie van Hans Dulfer en met diverse andere
bands zoals de Leidse rockformatie Breath Takin’
Angels, bluesband Blues Summit (met Nicko
Christiansen), de Eelco Gelling Band, de Ruben Hoeke
Bluesband, Kenneth Harder en incidenteel met de
tenorsaxofonisten Wouter Kiers en Ruud de Vries.
Meer info: www.borisvanderlek.nl

Vanaf 1979 verdient Saskia Laroo haar brood met het
maken van muziek. Ze begon met optreden in
Dixielandorkestjes en mainstream combo’s. Ze had
het voorrecht regelmatig gevraagd te worden door
saxofonist Hans Dulfer. Vanaf 1981 maakte zij regel-
matig deel uit van zijn groepen, en daarnaast speel-
de ze in Rosa King’s Upside Down Band samen met
de ook nog jonge Candy Dulfer. Vroeg in hun carriè-
res staken ze van alles op over salsa, Caribische,
Braziliaanse en Afrikaanse muziek.

In 1982 formeerde ze haar eigen Salsa Caliente Band,
tussen 1986 en 1990 had ze Caribbean Express en van
1990 tot 1994 trad ze op met The Caribbean Colors.
In 1993 ging ze voor het eerst solo en een jaar later

richtte ze de Saskia Laroo Band op om de composities
te spelen van haar debuutalbum It’s Like Jazz. In 1995
zagen twee nieuwe formaties het licht: het latinjazz-
kwintet Salsa Bop en de straight-ahead groep Jazzkia.
Tegenwoordig treedt Saskia ook op als gastsolist.

Laroo creëert nieuwe stijlen, vaak omschreven als ‘nu
jazz’ of ‘swinging body music’. Haar ruime ervaring
in bands van verschillende genres maakt deel uit van
haar kracht. Met veel plezier gooit ze het bij elkaar
in haar eigen muzikale concept en laat ze alle ver-
schillen samenkomen in een nieuw geheel. Om dat
te bereiken kiest ze muzikanten uit die met een open
blik kijken naar verschillende stijlen.
Meer info: www.saskialaroo.nl

Haltestraat

Hans Dulfer

Dorpsplein

Saskia Laroo op Trompet

Kerkplein

Mainstream Jazzcombo

Gasthuisplein

Boris van der Lek and friends

Zaterdag 5 augustus  Jazz behind the beach
vanaf 20.00 uur

13
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Naar het voorbeeld van beroemde groepen zoals
Grupo Sierra Maestra en meer recent Buena Vista
Social Club speelt Barrio Latino son, cha cha, bolero
en rumba zoals het hoort.‘Sonero’ Vidal Cruz Conde
toont zich een ware aanvoerder. Als een echte enter-
tainer zweept hij met zijn originele presentatie het
publiek op. De muziek is toegankelijk voor een groot
publiek, de dansvloer is dan ook snel gevuld.

De groep is regelmatig te gast in het Kurhaus in Den
Haag en heeft onlangs ook opgetreden op een nieuw-
jaarsfeest dat is uitgezonden op de Antilliaanse en

Grand Café Danzee

Café Alex

Yanks Saloon

Café Neuf

Chin Chin

Beachclub Tien

Skyline

Bruxelles

Mango’s

Williams Pub

de Colombiaanse televisie. In mei stond Barrio Latino
geprogrammeerd in het Latijns-Amerikaanse film-
festival in Lantaren/Venster in Rotterdam. Inmiddels
heeft de band een innige samenwerking met de
Mango Beach Club.
De band bestaat uit: Vidal Cruz Conde (Cuba) zang
en percussie, Evelio Olazabal (Cuba) gitaar en zang,
Leo Martis (Ned. Antillen) tres en zang, Vicor de la
Cruz (Dominicaanse Rep.) bas en zang, Renato
Freyggang (Chili) bongo en zang, Nezih Antakli
(Turkije) conga’s en Bert van Bommel (Nederland)
trompet.

Mainstream Jazzcombo, de formatie die zaterdag-
avond op het Kerkpleinpodium aantreedt, zal zondag
nog een paar fijne uurtjes bezorgen op het terras van
het nieuwe strandpaviljoen met nummer 10.

Het is allemaal begonnen met een plaat van Rob
Hoeke, Europa’s peetvader van de boogie woogie.
Als 13-jarige speelde Dirk Jan Vennik deze plaat grijs,
waarbij hij probeerde mee te spelen. Door de klas-
sieke pianolessen die hij vanaf zijn achtste volgde
had hij al wat ervaring op de piano opgedaan. Wat
Hoeke speelde, vormde een compleet nieuwe uitda-
ging voor de piepjonge pianist. Tijdens zijn piano-
lessen werden Mozart’s stukken al snel omgevormd
tot een boogie of blues.

De regionale doorbraak kwam toen Dirk Jan in 1993
meedeed aan de Kunstbende,een breed opgezette wed-
strijd in kunst. Hij werd eerste van Noord-Holland. Een
van de prijzen van de Kunstbende was een optreden in
het Haarlems Patronaat. Hier speelde Vennik als voor-

programma voor blueslegende Junior Wells. Na zijn
optreden werd hij door Wells gevraagd om die avond
mee te spelen in de Junior Wells Blues Band. Dit was
een onvergetelijke ervaring voor de toen 15- jarige.

De laatste jaren gaat het allemaal in een stroomver-
snelling. Hij speelde met o.a. Otis Grand, Little Mack
Simmons, Rob Hoeke, Harry Verbeke en Rosa King.
Ook begeleide hij de Amerikaanse Bluesdiva Michelle
Willson op haar European Winter Tour in 1997.
Ondertussen had Vennink al een vaste band. In 1998
werd de eerste CD (Messin’ with the boogie) uitge-
bracht op het label Serendip. In 2000 speelde hij tij-
dens twee grote festivals: North Sea Jazz Festival en
de Rhythm & Bluesnight in Groningen.
Meer info: www.dirkjanvennik.com

10 Beachclub Tien     -     Mainstream Jazzcombo

13 Skyline

15 Mango’s

Dichter Jules Deelder heeft als hippe jazz-dj de laat-
ste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Schrijver,
dichter/perfomer, R’dams nachtburgemeester, disc-
jockey, het zijn drukke tijden voor de 60-jarige
Deelder. Zijn meest recente project betreft zijn derde
jazzcompilatie: Deelder blijft draaien, die wederom
is samengesteld uit zijn enorme persoonlijke jazz-
collectie.

14 Bruxelles aan Zee         -         Deelder aan zee

Het Jazzfestival 2006 wordt mede mogelijk gemaakt door:

foto: G. van Veen

Zondag 6 augustus  Jazz at the beach
vanaf 16.00 uur

Dirk Jan Vennik

Barrio Latino

14

Café Oomstee

Laurel & Hardy

‘t Lokaal

Speciale dank aan het Holland Casino Zandvoort
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie: Sportfondsenbad 
begon in Amsterdam

IJskoud, nat
en diep; on-
metelijk diep.
Als lagere-
schoolkind
hing je hul-
peloos aan de
grote zwem-
hengel die de
badmeester
vasthield:“Open, spreid en sluit”. In dat koude water voelde je
nergens vaste grond onder je voeten. Toch beleefde je veel ple-
zier in dat grote sportfondsenbad.

“Hier ligt het allereerste
Sportfondsenbad van Neder-
land, geopend in juni 1929. Het
zwembad is in de vroegere
kolenstokerij, het belangrijkste
gebouw van de gasfabriek”
weet Dineke Rizzoli (1938) 
nog te vertellen over ‘haar’
Transvaalbuurt. De gasfabriek
arbeiders gebruikten het
gebouw om er te baden, was-
sen en schaften.

Voor iedereen
Amsterdam-Oost is de baker-
mat van alle Sportfondsen
baden. In 1929 werden de 
deuren officieel geopend 
door de oprichter Mr. J. Bieren-
broodspot. Door zogeheten
spaarkassen verzamelde hij 
fl. 539.000,00 en liet een mooi
bad bouwen. Vanuit het hele
land stroomden mensen toe
om een kijkje te nemen naar
het wonder. Drommen men-
sen gingen er zwemmen voor
50 cent, inclusief huur van bad-
goed.“Het waren van die krie-
belbadpakken, die door zowel
dames als door heren gedra-
gen konden worden; in het
water werden het enorme 
ballonnen aan je lijf” weet
Bierenbroodspot junior nog.
De kleedhokjes werden toen
nog afgeschermd door gor-
dijntjes.Tot kort voor de oorlog
was het een openluchtbad, dat
‘s winters in een ijsbaan veran-
derd werd. Vanaf de jaren ‘20
kwam er pas echt schot in 
het zwemmen voor alle
Nederlanders.Tot dan toe was
zwemmen weggelegd voor
een enkeling. Maar iedereen
moest toch kunnen zwemmen

in een land met zoveel water?
De overheid bemoeide zich
met het particulier begonnen
initiatief en gaf geld voor
zwemles in schooltijd. Rond
1940 waren er in heel Neder-
land genoeg zwembaden, bad-
meesters en zwemlessen om
iedereen te leren zwemmen.
“En dat is gelukkig nog steeds
zo”, meent Biernbroodspot jr.

Veel zwemmers
Al sinds jaar en dag staat
Sportfondsen ervoor dat ieder-
een in Nederland de kans moet
krijgen om te leren zwemmen.
Of zwangerschapszwemmen,
wedstrijd- of verenigings-
zwemmen. Ook eens gewoon
lekker spetteren en spatteren.
Water is voor veel mensen 
de ideale manier om te ont-
spannen. Vandaag de dag 
kent Nederland één van de
hoogste percentages ter
wereld van mensen die 
kunnen zwemmen.

Zandvoort
In Zandvoort is al jaren gele-
den het zwembad aan het
Fenemaplein gesloten waar
veel inwoners hebben leren
zwemmen. De enige overge-
bleven gelegenheid is het
zwembad van Center Parcs in
de badplaats. Dat bad wordt
gebruikt voor het schoolzwem-
men. Desgevraagd zegt een
woordvoerder van de gemeen-
te: “Het huidige College geeft
prioriteit aan het schoolzwem-
men en heeft in de conceptbe-
groting 2006 geen bezuiniging
op het schoolzwemmen opge-
nomen.”

Thuiszorg komt in de knel
Bezuinigen en markgericht werken. Die beleidslijn van de over-
heid dreigt aan zijn eigen succes te bezwijken. De kans is groot
dat thuiszorgaanbieders hun werk door financiële tekorten niet
meer goed kunnen doen. Bijgevolg trapt ondermeer Zorgbalans
op de rem en kondigt aan nieuwe patiënten op een wachtlijst
te gaan plaatsen.

“De overheid heeft ons be-
zuinigingen opgelegd” zegt
directeur Ad van de Nes 
van Zorgbalans. “Wij moeten
marktgerichter gaan werken.
Nu deze aanpak een succes is,
houdt diezelfde overheid de
hand op de knip, waardoor 
de thuiszorgaanbieders fin-
ancieel klem komen te zitten.
Als we geen budget krijgen 
om extra personeel aan te
nemen, moeten wij cliënten 
op de wachtlijst plaatsen.
“ Dus hebben Thuiszorg Zuid-
Kennemerland, onderdeel van
Zorgbalans, en Jacob Thuis
(Stichting Sint Jacob), een
zogeheten ‘instroomstop’ af-
gekondigd.

Thuiszorg Zuid-Kennemerland

en Jacob Thuis hebben gehoor
gegeven aan de oproep van de
overheid om marktgericht en
slagvaardig te werken. Met als
gevolg een toename van het
aantal cliënten. Als de thuis-
zorgaanbieders de rem er 
niet opzetten, stevenen zij af
op een miljoenentekort.
De actie heeft de steun van
zorgverzekeraar Achmea en
het Kennemer Gasthuis.

Zorgverzekeraar Achmea on-
derschrijft de kritiek van de
thuiszorgaanbieders.
Directeur Guus van Montfort:
“Budgettair begint de zaak
enorm te wringen. Het water
staat iedereen aan de lippen.
Er wordt in toenemende
mate klantgericht gewerkt

met als gevolg een groei van
het aantal thuis verzorgde
klanten. Maar als tegenover
die door de overheid bepleite
groei en keuzevrijheid geen
extra budget komt te staan,
gaat het fout.” Achmea heeft
in zes regio’s de Zorgkantoor-
functie. In al die regio’s lopen
de tekorten op, tot ruim 70
miljoen euro aan het eind van
het jaar.

Ook voor het Kennemer
Gasthuis in Haarlem heeft
de instroomstop gevolgen.
Roel Paalman, divisiemana-
ger zorg: “Door de nood
gedwongen, ontstaat de situ-
atie dat cliënten onvoldoen-
de zorg krijgen.” Zorgbelang,
de organisatie van patiënten
in Noord-Holland, vindt dat
die nooit de dupe moge wor-
den van financiële kwesties.
Een woordvoerster: “Mensen
die geïndiceerd zijn, hebben
recht op zorg. Als er onvol-
doende geld is om die zorg te
leveren, moet de overheid
voor meer financiële ruimte
zorgen.”

Bundeling in de zorg heet Zorgbelang
Opkomen voor de gezamenlijk belangen van mensen die
zorg nodig hebben. Sinds kort staat de nieuwe organisatie
‘Zorgbelang Noord-Holland’ voor krachtenbundeling van
zo’n 300 zorgorganisaties en ouderenbonden. Nu voor iede-
re burger veel gaat veranderen in de zorgsector is een krach-
tige belangenvereniging cruciaal.

“Wij willen dat alle burgers
voldoende zorg krijgen
waar en wanneer zij die
nodig hebben” vat de nieu-
we brochure van Zorg-
belang haar werkzaamhe-
den samen. Het streven van
de overheid is erop gericht
dat iedere individuele bur-
ger voor zichzelf opkomt.
Met name door de nieuwe
Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) wil
Zorgbalans “….Zorggebruikers
zelf in staat stellen hun
belangen te behartigen…”

Meedoen in de samenle-
ving. Het belangrijkste punt
van het regeringsbeleid
wordt ook door Zorgbelang
onderschreven. Dit doel wil
de nieuwe organisatie
bereiken door collectieve
belangenbehartiging en
beïnvloeding van overheids-

beleid. Zij adviseert zorgverze-
keraars, zorginstellingen en de
politiek in hun beleid. Ook
denkt de belangenvereniging
na over verbeteringen. Samen-
gevat:“Wij vertolken de belan-
gen van de zorgvragers”.

‘Bij fouten in de behandeling
of andere klachten, kunnen
Noord-Hollandse burgers
terecht bij Informatie en
Klachtenopvang Gezondheids-
zorg (IKG)’ meldt de brochure
van Zorgbelang. Bij navraag
blijkt het IKG uitsluitend een
verwijzende instantie te zijn.
Informatieverstrekking heeft
hoge prioriteit: “Dat doen wij
via bijeenkomsten, brochures
en website”meldt Karin Eeland,
regiomanager Hoofddorp.

De zorgverlening zit als enige
tijd in een diep dal, ondermeer
veroorzaakt door bezuinigings-

operaties van de overheid.
Niet zozeer de mens staat
in de kabinetsplannen cen-
traal, maar de economie.
Een dergelijk uitgangspunt
vráágt om een weerwoord.
Daarom heeft Zorgbalans
ambitieuze voornemens
gemaakt, waaronder bege-
leiding van invoering de
nieuwe Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO).

De overheid wil dat mensen
die zorg nodig hebben zelf-
standig keuzes gaan
maken. Daarvoor is (verge-
lijkende)informatie noodza-
kelijk. Zorgbelang ziet erop
toe dat de gemeente aan
haar burgers voldoende en
goede informatie geeft. Ook
zelf zal de organisatie de
nodige informatie verstrek-
ken. In september zal het
nieuwsblad “De Vraagkracht”
verschijnen. Momenteel
wordt gewerkt aan de inter-
netsite: www.zorgbelang-
noordholland.nl.
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Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw 
behang-, wit- en 

schilders-
werkzaamheden

------------- 
Bier Tap verhuur

Zandvoort
v.a. € 17,85 p/dag

Alle merken bier &
Frisdranken

voor de laagste prijs!
incl. bezorging

OHD Dranken bv.
Tel. 023-5738777

------------- 
BBQ of Feest?
Huur een tap 

v.a. € 17,85 p/dag
Alle merken bier &

Frisdranken 
voor de laagste prijs!

incl. bezorging 
OHD Dranken bv.
Tel. 023-5738777

------------- 
Gevraagd:

wie wil er zo af en toe 
oppassen op ons 

dochtertje (7 weken).
Liefst overdag.

Tel. 06-1790 6241
------------- 

Hotel Anna
zoekt een schoonmaak-

hulp voor enkele 
ochtenden per week.

Bel 57 14674

ZANDKORRELSBestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Verloren:
sleutels

Omgeving busstation-
Koningstraat
Beloning!!!

06-5133 4318

Te huur:
Garagebox

Tjerk Hiddestraat
Zandvoort

Tel. 5714825, b.g.g.
5714170

2-8-06
Senna Douglas

al 1 jaar!
Heel veel liefs 

en kussen
Poekie en moekie
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“Mijn hoofd is
een doolhof”

Gaten in het geheugen
opvullen met verzinsels. Het
is één van de eigenschap-
pen van dementie. Ik kwam
er zelf een jaar of vijf gele-
den mee in aanraking, toen
ik een bijbaantje kreeg als
gastvrouw in een verzor-
gingstehuis.“Zuster, ik ga zo
weg, ik moet m’n trein nog
halen. Ik had beloofd aan
mijn moeder om thuis te
eten”, zegt een heer van een
jaar of negentig. Hij is tijd
en plaatsbesef verloren. Een
andere mevrouw zit in Café
Bluijs in de Haltestraat in
haar belevingswereld. “Hé,
hebben jullie de biljarttafels
weggehaald?” vraagt ze,
terwijl zij op de bank zit en
nipt van haar ‘heerlijk rood
wijntje’ (bessensap in een
wijnglas).

Ik ga een stukje wandelen
met een lieve mevrouw en
ze grapt dat ze blij is dat ze
haar naaldhakken niet aan
heeft gedaan. We komen
terug in het huis en een
andere bewoner roept mij:
“Jannie! Hoe is het? Kom bij
me zitten lieve schat. Wil je
wat drinken?” Ik haal wat te
drinken voor deze mevrouw
en mij, kom terug en krijg
van dezelfde vrouw te horen
dat ik een ‘rotwijf’ ben en
dat ik maar snel weer weg
moet gaan.

Het is triest als je vader of
moeder, je opa of oma, op
deze manier oud wordt,
soms jou niet eens meer
herkent. De ziekte van
Alzheimer is de meest
voorkomende variant van
dementie. In Nederland 
zijn er ongeveer 250.000
patiënten. Stel je voor dat je
naar huis wilt, maar dat je
geen idee hebt waar je
woont. Mensen worden
achterdochtig, paranoïde en
angstig. “Mijn hoofd is een
doolhof”, zei een mevrouw
laatst tegen me. Een mooi-
ere en betere omschrijving
is er eigenlijk niet. Ik heb
een bijzonder bijbaantje.

Stephanie

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Liefde en studie vragen veel van je
aandacht. Of is het bij jou vakan-
tie en een geliefde? Verwarring en
spanning wisselen elkaar af. Moet
je nu kiezen? In je carrière krijg je
goede kansen als je je er nu hele-
maal instort. Als echte knokker doe
je dat er ook nog bij! 

Het lijkt wel of er opeens veel meer
leuke mensen op de wereld zijn! Jij
komt ze nu in elk geval vaker tegen.
Vooral als je nieuwe wegen inslaat,
zodat je eens andere contacten kan
maken. Het varieert van spannen-
de gesprekken tot romantische
onderonsjes. Wie maak je jaloers?

Een bijzondere ontmoeting heeft
nu vrij snel grote gevolgen.
Doordat je actie onderneemt krijg
je een positieve respons. Dat geldt
voor je werk, maar nog meer voor
relaties. Je bent nu ook eerder ver-
liefd dan je zelf in de gaten hebt.
En dat is is super! 

Mooie ideeën voor je werk reali-
seer je het beste als je daar nu over
begint. Door nu aan de weg te tim-
meren, leer je veel én krijg je finan-
cieel meer ruimte. Een menings-
verschil met je broer of zus los je
op en van die aparte vriendschap
heb je geen spijt.

Nieuwe dinge die je nu leert zijn
later financieel bruikbaar of het
gaat je er beter door af. Je weet
daar nu al aan te werken of je voor
te bereiden. Meestal in samenwer-
king met een collega. Van je lief
krijg je goed advie! Als je het ten-
minste horen wilt.

Het ziet er financieel goed voor je uit,
want qua werk heb je nu duidelijk
de wind mee. Je hebt daar hard 
voor gewerkt,maar je geduld wordt
beloond. Je mag van jezelf een 
reisje maken, of je gaat op zoek 
naar een nieuwe plek om te wonen.
Verandering hangt in de lucht.

Je hebt of samen helemaal geweldig
of je ruziet wat af! Door je behoefte
aan romantiek zoek je een relatie
waarbij je dat nu vindt en kun je het
gehakketak beter met een ander
hebben. Nog beter is het natuurlijk
om lekker samen te werken en hele-
maal geen narigheid te krijgen.

Dooradt je nu bruist van de
ideeën en die ook duidelijk maakt,
krijg je ook eerder de kans om ze
uit te voeren. Leuk, maar je zal het
er niet rustiger van krijgen. Die
veranwoordelijkheden blijven
groeien, maar je zelfontplooiing
ook. En dat is precies wat je zoekt.

Cadeautje! Je straalt nu iets uit dat
je in de ogen van veel mensen aan-
trekkelijk maakt. Al doe je niets bij-
zonders! Bij het opruimen kom je
herinneringen van vroeger tegen,
en die zetten je aan het denken!
Denk niet al teveel aan het verle-
den. Carpe Diem!

Hoe beter je weet wat je verwach-
tingen zijn van een relatie, hoe dui-
delijker daarin je zal zijn. Dan trek je
ook eerder iemand aan die daar aan
wil beantwoorden. Anders lijkt het
wel leuk, maar word je er niet echt
blij van.En steeds maar weer dezelf-
de problemen wil je echt niet meer! 

Meer geld verdienen of doen wat je
echt leuk vindt? Natuurlijk wil je het
liefst allebei, maar soms moet je
kiezen.Wel een gezin of niet? Wel die
cursus doen of toch maar gaan wer-
ken? Allemaal vragen waar een ant-
woord op moet komen. Nu is een
goede tijd om knopen door te hakken.

Je wilt eigenlijk wat langer vrij! Eind
van deze week gaat het allemaal
opeens veel beter. Heb je ook weer
meer energie. Toch heb je dan
(on)bewust van alles op een rijtje
gezet in je hoofd.Weet je ook wat je
nu wilt en maak je vrolijk een nieu-
we start!

Het hoogaangeschreven
internationale toernooi
om de Haarlem Cup, is 
in de klasse B-junioren
gewonnen door een
Zandvoorts vriendenelf-
tal, bestaande uit: Rick
Rijnders, Nikki Belunek,
Guiliano de Biase, Max
Pastoors, Chris Dolger,
Boyd Minnebo, Tyrone
Arends, Sonny Valier, Nigel
Berg, Jurjen Mans, Timo
de Reus, Kevin van der
Zeijs en Marcellino Zwirs.
Een knappe prestatie,
vooral omdat de jongens
alles zelf hebben gere-
geld: van inschrijving tot
oefenwedstrijden tot het
zoeken van een trainer.
Van harte gefeliciteerd
jongens!

Programma Noord:
Pluspunt gebouw
Maandag 7 augustus 2006:
10.00- 12.00 uur  
“rara wie zijn wij?”: toneelspe-
len + spelletjes
15.00-17.00 uur
“In dit huis voel ik me wel
thuis”: buitenspel

Dinsdag 8 augustus 2006:
10.00-12.00 uur
“Vlam in de pan”: levend stratego 
15.00-17.00 uur
“een verhaal met een staartje”:
speurtocht

Woensdag 9 augustus 2006:
10.00-12.00 uur
“Buur en buuf”: Spel
15.00-17.00 uur
“de verzoening”: knutselen

Ook deze week weer
een feest voor kin-
deren bij Rekreade.
IN het Centrum gaat
er een heus spook-
huis open, maar er is
iets heel vreemds
aan de hand.Wat en
hoe we dat gaan
oplossen kom je
maar zien. In Noord
begluren de buren
elkaar. Het lijkt een
heuse soap, goede
tijden is er niets bij.
Hopelijk kunnen jul-
lie helpen dit op te
lossen? Vrijdag is er
een heel groot slot-
feest
Santekraampie. Hier
horen jullie op het
project meer over.

Rekreade gaat week twee in!
Programma
Zon. 6 aug. en wo. 9 aug.
Volksdansen en poppenkast
18.15 uur Winkelcentrum in noord
19.30 uurJan Snijerplein in het
centrum

donderdag 10 augustus
10.00-14.00 uur
speurtocht + spelletjes. 4-uurs-
programma dus neem brood en
drinken mee. Deze dag kost €1,-

vrijdag 11 augustus
11.00-14.00 SANTEKRAAMPIE
groot slotfeest van Rekreade. Een
doemarkt voor kinderen met aller-
lei leuke activiteiten pannenkoe-
ken en natuurlijk een poppenkast-
voorstelling. Kaarten zijn in de
voorverkoop op de projecten ver-
krijgbaar en anders op het plein.

Programma centrum: jeugdhuis
naast de Protestandse kerk
Maandag 7 augustus 2006:
10.00- 12.00 uur  
“voor het spookhuis” geld’spel-
letjes
15.00-17.00 uur
“Dit kan echt niet” griezels knut-
selen

Dinsdag 8 augustus 2006:
10.00-12.00 uur
“huis zonder spook” speurtocht
15.00-17.00 uur
“Waarom?” schimmenspel

Woensdag 9 augustus 2006:
10.00-12.00 uur
“ Wie zijn er zoek?”knutselen
15.00-17.00 uur
“Hennie de heks”dierengelui-
denspel
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ZandvoortPashouders de
edingen van deze week

ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather- Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Maand augustus op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

ZandvoortPas houders
5% korting 
in augustus

op alle behandelingen.
We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Comfort Zonwering
Nu ook in Zandvoort

ELEKTRISCH BEDIEND SCHERM

BREED 500 X 250 UITVAL € 895,-

ROLLUIKEN EN BUITENZONWERING 
15% KORTING

* Welkom in onze nieuwe showroom in Zandvoort.
* Profiteer van de zomeraanbieding.
* Comfort zonwering Zandvoort: Zeestraat 34 tel: 023 5746390.
* Comfort zonwering Haarlem: Rijkstraatweg 88-90 tel: 023 5380989

Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00- tot 17.30 uur

Comfort zonwering staat garant voor kwaliteit, service en scherpe prijzen.
* Eigen service en montage. * Op maat gemaakt. * Onderdelen direct op voorraad.

* Reparaties. * Doek vervangen * Werkplaats en assemblage in Haarlem.

* Knikarmschermen
* Uitvalschermen
* Markiezen
* Terrasoverkappingen
* Parasols
* Screens
* Rolluiken
* Garagedeuren
* Serrezonwering
* Horren
* Jaloezieen
* Rolgordijnen
* Plisse
* Vouwgordijnen
* Silhouettes

Voor de 
ZandvoortPashouders

Vouwgordijnen
speciale collectie

nu 

20% 
zomerkorting

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Voor ZandvoortPashouders
in de maand augustus:
10% korting op

zonnebrillen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de
aanbiedingen van deze week

Donderdag 3 t/m woensdag 9 augustus
Varkens Haasfiletrollade

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

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Deze week zijn er weer 
zeer veel nieuwe artikelen 

binnengekomen
Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Uit eten, naar het Casino, naar 
een feestje of naar het strand:

pak eens een TukTuk!

Pashouders betalen 
€2,00 i.p.v. €2,50 per rit

Bel & bestel: 06-48 111 666
De TukTuk rijdt iedere dag vanaf 

10.00 uur tot ca. 22.00 uur

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

Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand augustus

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Heather
Aanbieding voor pashouders

Actie:
2e artikel halve prijs
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand augustus
1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *
* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

15% korting op
tijdschriften

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Tweede sleutel halve prijs!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00
za 8.30-17.00 uur
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GolfAutosport
Golfen voor het goede doel

Op zondag 23 juli werd er op Open Golf Zandvoort een
Handicart toernooi georganiseerd door golfclub Sonderland.
Het toernooi werd gesponsord door Trade Ard Automobielen.
De opbrengst van dit door 44 golfers gespeelde toernooi is
voor de Stichting Handicart. De stichting is in 1986 opgericht
en heeft inmiddels op 130 Nederlandse golfbanen handicarts
rijden. De aangepaste golfcarts stellen golfers met een licha-
melijke beperking in staat om, tegen een geringe vergoeding,
te kunnen blijven golfen.

Het evenement is hetzelfde alleen de naam
is veranderd.Vorig jaar werd het evenement
nog onder de naam Marlboro Masters
gehouden, maar sinds er een verbod op
tabaksreclame is afgekondigd, kon de
tabaksfabrikant de naam niet meer verbin-
den aan het evenement. De brandstof
gigant BP heeft de plek van Marlboro inge-
nomen en nu zal het evenement de geschie-
denis in gaan als de BP Ultimate Masters.

Buiten de gespeelde Greensome
wedstrijd is er ook een chip-
wedstrijd georganiseerd, waar-
bij een rechtshandige speler
met een linker club over de
bunker op de green moest
slaan. Dit was in sommige
gevallen een zeer vermakelijk
schouwspel, want de ballen
vlogen werkelijk alle kanten op,
behalve de goede.

Het doel van de organisatie was
extra geld te verkrijgen voor de
stichting Handicart en dat lukte
wél goed. Bovendien heeft een
aantal leden zich opgegeven als
donateur van de Stichting.

Het toernooi werd gewonnen
door het duo Ard Keff en André
Banning. Zij kregen een door

Dat het ultiem zal worden,blijkt
wel uit het deelnemersveld dat
Zandvoort aandoet.Veel rijders
komen uit het Duitse, Britse en
Franse Formule 3 kampioen-
schap.Verder zijn er deelnemers
uit de Formule 3 Euroseries.
Deze serie is te zien in het voor-
programma van de DTM.In deze
serie rijdt ook de Nederlander
Giedo van der Garde mee,die in
het DTM weekend op de Noris-
ring zijn eerste overwinning in
de autosport heeft weten te
behalen.De Veenendaler had de
tweede race in dat weekend niet
zonder slag of stoot gewonnen,
want zijn plaaggeest de Schot
Paul di Resta was één van zijn
grote concurrenten.Diezelfde di
Resta heeft ook de leiding in het

kampioenschap. De overwin-
ning van Van der Garde komt
precies op een belangrijk mo-
ment.De race na de Norisring is
de belangrijke Formule 3 race op
Zandvoort. De eerder genoem-
de Paul di Resta geldt als één
van de favorieten. Een interes-
sante outsider is de Zwitser
Sebastien Buemi.

Ook de landgenoot van Van der
Garde, Yelmer Buurman heeft
op het Belgische Spa van zich
doen laten spreken. Buurman
trainde zich in het weekend van
de 24 uur van Spa naar een tien-
de tijd.Toen er regen in het spel
kwam, bleek Buurman over
goede rijderskwaliteiten te
beschikken. Hij won de race van

21

Spannende Masters verwacht

Jos Verstappen zal tijdens de BP
Ultimate Masters of Formula 3
op zaterdag 5 en zondag 6
augustus a.s. een spetterende
demonstratie geven in zijn
A1GP World Cup of Motorsport-
bolide. Het optreden van Ver-
stappen is een mooie gelegen-
heid voor die mensen die geen
kaartje hebben kunnen be-

machtigen voor de eerste wed-
strijd van deze prestigieuze
raceklasse op 1 oktober a.s. op
Circuit Park Zandvoort,om hem
alsnog op onze nationale race-
piste in actie te kunnen zien.

Circuitdirecteur Hans Ernst rea-
geert verheugd op de komst van
de Limburger naar Zandvoort:

“Jos is op dit moment de popu-
lairste coureur van ons land, zo
blijkt uit de stemming welke
onlangs op onze website is
gehouden. Tevens was hij één
van de meest spraakmakende
coureurs tijdens het afgelopen
seizoen van de A1GP-serie.
Circuit Park Zandvoort is trots
dat de première van Verstappen
en zijn A1GP-bolide op
Zandvoort, komende zaterdag
en zondag al zal plaatsvinden!”

Verstappen op Zandvoort!

Trade Ard Automobielen ter
beschikking gestelde wissel-
trofee. De tweede prijs was
voor het duo René Witte en
Piet Odekerk en de derde prijs
ging naar vader Peter en zoon
Bobby Logmans.

De chipwedstrijd met een
linkshandige club werd
gewonnen op een gedeelde
eerste plaats door René Witte
en Boby Logmans, Klaas Jacobs
werd verdienstelijk tweede.
De organisatie van Golfclub
Sonderland kan terugkijken 
op een zeer geslaagd toernooi
en gaat dit zeker volgend 
jaar herhalen. Uiteraard met
medewerking van Open Golf
Zandvoort en de sponsoring
van Trade Ard Automobielen.

Verkeersmaatregelen tijdens KLM Open
De gemeente heeft een aantal simpele verkeersmaatregelen
getroffen die het verkeer tijdens het KLM Open, dat vanaf
komend weekend van start gaat, vlotter moet laten verlopen.
De maatregelen zij hoofdzakelijk rondom de baan van de
Kennemer Golf & Country Club van kracht. De gemeente wil zo
een steentje bijdragen aan dit A evenement.

De Kennemerweg zal een één-
richtingsweg worden vanaf de
Zandvoortselaan.Tevens zullen
er op een aantal plekken aldaar
een parkeerverbod gelden.Deze
plaatsen zullen met borden
worden aangegeven. Het ver-
keer dat de golfbaan wil verla-
ten zal het fietspad, dat op de

oude trambaan ligt, moeten
gebruiken. Het zal via de
Herman Heijermanweg (langs
het Huis in de Duinen)
Zandvoort kunnen verlaten. Als
laatste zullen verkeersregelaars
op de finaledag, zondag 13
augustus aanstaande, worden
ingezet.

vorige week vrijdag op een nat
Spa-Francorchamps. De over-
winning van Buurman is ook
een bijzondere,want sinds 1992
was dat niet meer voorgeko-
men. De illustere Marcel Albers
was de laatste winnaar van een
Britse Formule 3 race. In deze
serie zijn Oliver Jarvis, Mike
Conway en Bruno Senna en
inderdaad familie van..., de
belangrijke mensen die een rol
zouden kunnen spelen voor de
overwinning in de Masters.

Overige kandidaten die mee
kunnen doen in de voorste gele-
deren zijn: de Oostenrijker
Harald Schlegelmilch,de Duitser
Nico Hülkenberg en de
Braziliaan Marcello Tomasz.

André Banning en Ard Keff 

Presentatie BP Ultimate Masters
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Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Danzee
De Heeren
Del Mar, Café Restaurant
Etos
Gemeente Zandvoort
Havana aan Zee
Het Plein
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lokaal ‘t
Meijershof, Restaurant
Monuta
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut

Radio Stiphout
Shanna’s Shoe Repair & Leather
Stichting Z.E.P. (Jazz)
Trade Ard
Vis van Floor
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Strandpagina
-3 Ganpati
9 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Belli E. Ribelli
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Koper
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 31 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 25 juli
en de verdere in week 30 door het college genomen
besluiten zijn 1 augustus vastgesteld. De besluitenlijst
is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 10 augustus vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 5 augustus haalt de ecocar van Sita weer
Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-
10.00 uur,Vomar 10.10-11.00 uur,Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging GFT rolemmers
Van 7 t/m 11 augustus worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.
Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn.

Toezichthouders 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-
tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor
zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft, hebben
besloten:
- de ambtenaar zoals bekend bij de personeelsadmi-

nistratie van de gemeente Zandvoort, te weten, J.W.C.
Zonneveld, aan te wijzen als toezichthouder voor
het toezicht op de naleving van de: Parkeer-
verordening, Marktverordening, Algemene plaatse-
lijke verordening, Afvalstoffenverordening, i.v.m 142
Wetboek van Strafvordering;

- dit besluit treedt in werking één dag na bekendma-
king in deze krant.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- van Stolbergweg 3, plaatsen dakkapel, ingekomen

24 juli 2006, 2006-134Lv.
- Kerkplein 10, vervangen gevelreclame, ingekomen

25 juli 2006, 2006-135Lv.
- Fahrenheitstraat 54, uitbreiden woning, ingekomen

25 juli 2006, 2006-136Rv.
- Fahrenheitstraat 52, uitbreiden woning, ingekomen

25 juli 2006, 2006-137Rv.
- Dr. C.A. Gerkestraat 43c, plaatsen hekwerk, ingeko-

men 26 juli 2006, 2006-138Lv.

- Keesomstraat 25 t/m 147, veranderen entreegebied
en renovatie gevels, ingekomen 26 juli 2006, 2006-
139Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Dr. Jac. P. Thijsseweg  t.o. schoolgebouw de Golf,

2 populieren, verleend 3 augustus 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Wilhelminaweg 5, maken uitbouw, verzonden 25 juli

2006, 2006-122Lv.
- Cort vd Lindenstraat 40, maken uitbouw, verzonden

25 juli 2006, 2006-123Lv.

Verkeersbesluit KLM Open
In verband met de te verwachte drukte tijdens het golf-
toernooi "KLM Open" op de Kennemer Golf en
Countryclub van maandag 7 augustus tot en met
maandag 14 augustus neemt de gemeente Zandvoort
de volgende verkeersmaatregelen.
Gedurende de periode 7 tot en met 14 augustus 
zal eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de
Kennemerweg. Tevens zullen enkele stopverboden
ingesteld worden op de Kennemerweg.Verkeer zal rich-
ting de Kennemer Golf en Countryclub kunnen rijden
via de Kennemerweg en vervolgens het evenement
moeten verlaten via het fietspad "Oude Trambaan" en
de Herman Heijermansweg. Verkeer met bestemmin-

gen op de Kennemerweg dient rekening te houden
met de dan ingestelde verkeerssituatie. Op de finale
dag, zondag 13 augustus, zullen verkeersregelaars aan-
wezig zijn voor het begeleiden van het verkeer.

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 bekendma-
king 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 werking van het besluit waartegen
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Krant niet ontvangen?
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Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Je open stellen voor is: 
“Ja”zeggen met je hele wezen!

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

• Zondag 6 augustus 
benefiet “nataraj beachparty” va 15.00. 
Iedereen is van harte welkom!  www.nataraj.info

• Elke zaterdag: 
swingend mysterieus event. 
Aanvang: 20.00

• Zaterdag 19 augustus, workshop: 
meditatie uit de kunst!

In deze workshop maakt u kennis met de medi-
tatieve werking van kunst.
Daarnaast ontdekken we wat voor uitwerking
meditatie heeft op kunst.
Aanvang: 10.00 tot 17.00
Kosten € 40,- p.p. (inclusief koffie, thee en
water, exclusief lunch)
Aanmelding via www.deschildercoach.nl

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Club Nautique
De Zandvoortse strandpaviljoens heb-
ben een topseizoen. De ene hittegolf
volgt op de andere hittegolf, wat zorgt
voor volle stranden en terrassen.
Woensdag 19 juli 2006, één van de
warmste dagen die ons land ooit heeft
meegemaakt. In De Bilt wordt 35,7 gra-
den gemeten, wat hier een nieuw warm-
terecord is voor juli en de op één na de
warmste dag ooit van het KNMI. Alleen
aan de kust is enige verkoeling te vin-
den, een zeebriesje.Weliswaar een warm
zeebriesje, maar net goed om massa’s
mensen naar het strand te krijgen.

door Stephanie Vork

Club Nautique, strandpa-
viljoen 23, heeft deze
woensdag extra tafels 
en stoelen buiten gezet.
Elk plekje is bezet.
Maar toch, ondanks de
vele gasten, weet Club
Nautique een ontspan-
nen en relaxte sfeer te
creëren. Dit komt door
een combinatie van fac-
toren. De kleuren blauw
en wit zorgen voor een
mediterrane uitstraling.
De muziek staat niet te
hard en niet te zacht, dus
je kan elkaar goed ver-
staan terwijl de jazzy
klanken op de achter-
grond te horen zijn. De

bediening is aardig en
niet gestresst. Neem dit
alles samen met de
ondergaande zon aan
een heldere hemel, een
lekker wit wijntje en 
je voeten in het zand.
Het vakantiegevoel is
compleet, je komt weer
helemaal bij.

Maar dan, een kijkje ach-
ter de schermen bij 
Club Nautique. De rust
is hier ver te zoeken. In 
de keuken is het per-
soneel flink aan het beu-
len, daar maken ze het
eten klaar, werken ze de
grote bergen afwas weg
en houden ze de boel
schoon. Maarten Keislair,

de eigenaar van dit pavil-
joen, is trots.“Hier vind je
de harde werkers. Het
personeel van Nautique
werkt of tot 17 uur, of
vanaf 17 uur”, vertelt hij.
Je werkt dus nooit hele
dagen van ‘s ochtends
vroeg tot ‘s avonds laat.

Volgens Keislair heeft
Club Nautique een
goede naam opgebouwd
in de loop der jaren.
Naast de toeristen,
komen er voornamelijk
veel vaste klanten uit
Zandvoort en Aerden-
hout. Het publiek is geva-
rieerd, van gezinnen tot
jonge stelletjes tot groe-
pen vrienden en vrien-
dinnen.‘s Avonds komen
de klanten speciaal naar
Club Nautique om een

hapje te eten. Neem als
voorgerecht een salade
met ossenhaaspuntjes 
of een lekkere zalmcar-
paccio. Als hoofdgerecht
paëlla, een zeetongetje
of geroosterde lams-
racks. En als toetje een
grote chocoladecoupe
met grand marniersaus.
De wijnkaart is ook zeer
uitgebreid, je kunt kiezen
uit verschillende witte 
en rode wijnen en rosé.
Club Nautique verzorgt
tevens bedrijfsbarbecues,
waarbij ze een tropisch
sfeertje willen creëren.

Mijn ‘op één na warmste
dag ooit in Nederland’
is geslaagd bij Club
Nautique. Kom maar op
met de rest van de
warme zomer van 2006.
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Alle
ZandvoortPas 
aanbiedingen 

nu ook op 

www.zandvoortpas.nl
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 HALTESTRAAT 77 ZANDVOORT

•  Gezellig familiehotel in het centrum van Zandvoort
•  Op ca. 200 meter van het strand gelegen
•  4 (2 pers.) kamers, ontbijt- en zitruimte, zonneterras

aan de voorzijde en een souterrain met achtertuin
•  1 eigen parkeerplaats en parkeermogelijkheden met 

parkeerkaarten, openbaarvervoer op loopafstand
•  Woonopp. 185 m2, perceelopp. 231 m2

Vraagprijs: € 399.000,-

 PASSAGE 3/29 ZANDVOORT ZANDVOORT

•  2-kamerhoekappartement op de 6e verdieping
•  L-vormig zonnig balkon
•  Fraai uitzicht over dorp, duinen en zee
•  Centrale ligging t.o.v. centrum, strand en station
•  Ruim opgezet appartement
•  2 liften en berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 66 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

•  Aan de boulevard gelegen 3-kamerappartement
(voorheen 4 kamers) op de 3e verdieping

•  Ruim zonnig balkon op het zuidwesten
• Voorzien van lift
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Op loopafstand van centrum en station 
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2 

Vraagprijs: € 174.900,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

•  Zeer luxe uitgevoerd appartement
op de 6e verdieping gelegen

•  Voorzien van alle denkbare comfort 
•  Zo te betrekken
•  Riant uitzicht
•  Dubbele garage en lift
•  Woonopervlak ca. 160 m2 (incl. terras)

Vraagprijs: € 590.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 23 ZANDVOORT

•  2-kamerhoekappartement op de 1e verdieping 
•  Ideale starterswoning
•  2 liften en eigen parkeerterrein
•  Licht appartement door extra raam woonkamer
•  Geen overburen 
•  150 meter van het strand gelegen
•  Woonoppervlakte ca. 55 m2 

Vraagprijs: € 142.950,-

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/707 & 708 ZANDVOORT

•  Knus 2-kamerappartement op de 7e verdieping
•  Balkon (11.15x1.40) met fantastisch uitzicht
•  Op ca. 10 meter van het strand gelegen
•  Afgesloten parkeerterrein
•  Geen naaste buren
•  Ideale starterswoning / ook geschikt als 2e woning
•  Woonoppervlak ca. 45 m2

•  Vrijstaande villa grenzend aan beschermd natuurgebied 
met gastenverblijf en garage

•  Fantastisch uitzicht over uitgestrekt duingebied
•  Diverse terrassen en vijverpartij
•  3 slaapkamers, royale living met haard,

luxe woonkeuken, luxe badkamer en sauna
•  Woonopp. ca. 265 m2, perceelopp. 2250 m2

 
Huurprijs: € 2.950,- p/mnd (excl.) Vraagprijs: € 124.900,-

 ZANDVOORTSELAAN 163 ZANDVOORT

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0631.indd   1 31-07-2006   15:28:04



Race’s
Dit jaar voor het eerst BP
Ultimate Masters of Formule
3, de opvolger van de Marlboro
Masters en het was wennen
voor een heleboel mensen.
Wellicht heeft de factor onbe-

kende naam bijgedragen tot
het wat lage bezoekers aantal
van dit grootste Formule 3 eve-
nement in de wereld. Over het
weekend passeerden niet
meer dan 31.000 betalende
bezoekers de kassa’s van
Circuit Park Zandvoort en dat
terwijl er een programma was
samengeteld om je vingers bij
af te likken. Naast de Formule
3 kwamen oude Formule 1
auto’s op de baan, was er een

Saskia Laroo en de Original Hot
Lips trokken veel liefhebbers.
Ook ‘onze’ Sanne Mans was
weer te bewonderen. Samen
met het kwartet van Adam
Spoor zorgde zij voor topdruk-
te in Café Koper. Deze 20-jari-
ge Zandvoortse studeert
aan het conservatorium
jazzzang en is in één
jaar een stuk volwas-
sener geworden. Een
mooie warme jazzstem
die gekoesterd moet
worden, een talent!

De optredens op de
zaterdagavond trokken,
op Hans Dulfer na, niet
helemaal de gewenste
bezoekersaantallen.
Saskia Laroo op het Dorpsplein
en Boris van der Lek op het
Gasthuisplein, trokken een
redelijk aantal liefhebbers en
het Mainstream Jazzcombo op
het Kerkplein, met een gastop-
treden van Sanne Mans, was
waarschijnlijk te vroeg in de
avond gepland. Dulfer daaren-
tegen kreeg de Haltestraat wel
vol met zijn bekende act en zal
dat waarschijnlijk ieder jaar
blijven doen!

1
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Actueel
P3 Burg. Nawijn overleden

Zandvoortse 
Courant 

Muziek
P9 Fotoverslag Jazzfestival

Actueel
P11-15 Echt alles over de Zomermarkt

Rubriek
P21 Wijn onder de loep

De Mannetjes

‘Wedden dat ze 
mooie golfballen in de 
aanbieding hebben?’

Zomermarkt in 
het dorp

Zandvoort Optiek

Heeft u zich al opgegeven voor het Digipanel?
Een aantal keer per jaar vragen wij u dan 
via e-mail naar uw mening.

Aanmelden kan via 
www.zandvoort.nl.

ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN

20 % korting
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

SCitro?n Saxo 1.4i SX 3drs.
b.j. 1999, 128000km, €3900 

nu €3450
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Walnotenbrood € 0.95
• 5 Muesli bolletjes € 1,50
• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig 
t/m zondag 13 augustus

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Zandvoort beleefde weer een fantastisch weekend!
Zonaanbidders, jazzliefheb-
bers en racefans hadden
afgelopen weekend één en
dezelfde drang: naar Zand-
voort! Jazz behind the Beach
en BP Ultimate Masters of
Formule 3 stonden al maan-
den gepland maar als dan
ook de zon nog doorkomt,
kunnen de aanbidders van
de koperen ploert ook de
weg naar onze badplaats,
gelukkig, nog vinden.

Jazz
Het Jazz behind the Beach 
festival kwam vrijdag tijdens
het Jazz behind the Bar hele-
maal los. Een aantal jazzmuzi-
kanten van naam trad in diver-
se horecagelegenheden op.
Namen als Boris van der Lek,

Hans Dulfer kon rekenen op een grote belangstelling

Deze week 
alles over de 

zomermarkt
zondag 13 augutus

race in de BenQ Siemens BMW
130i Cup klasse, stond de
Dunlop SportMaxx Clio Cup
weer bol van de spanning 
en was er een vol veld met
spectaculaire Porsches GT3 
van de types 996 en 997.
Als klap op de vuurpijl nog
demonstraties met de
Nederlandse A1GP bolide met
Jos Verstappen achter het
stuur, Jan Lammers in zijn
Dome Le Mans en Jeroen
Bleekemolen die zijn Le Mans
Spyker toonde. Een verslag
leest u op onze sportpagina’s.

Strand
Voor wat de zonaanbidders
betreft: vooral zondagmiddag
brak de zon goed door en met
live jazzmuziek bij diverse
strandpaviljoens was het aan-
genaam genieten.
Alles bij elkaar was het dus
weer een fantastisch weekend.

31.000 racefans bezochten de BP Ultimate Masters 2006   Foto: Chris Schotanus 
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Burgerlijke stand

Kerkdiensten

29 juli 2006 - 4 augustus 2006
Geboren:
Tyn, zoon van: van der Werff, Alexander Christiaan
en: van der Spek, Suzanne Jeanette.

Gehuwd:
Vellinga, Thomas en: Gritter, Masha.

Overleden:
Nieuwendaal, Johannes Cornelis, oud 94 jaar.
Schiebergen geb. Offenberg, Sophia, oud 86 jaar.
van Duijn, Antoon, oud 80 jaar.
Huijsman, Petronella Johanna, oud 67 jaar.
Hertzdahl geb. Luske, Elisabeth Johanna,
oud 71 jaar.
Tukker geb. van der Ploeg, Johanna Jacoba,
oud 86 jaar.

ZONDAG 30 JULI
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uurds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. P. Baanen uit Alphen aan den Rijn
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur ds. F.D. Meijnhardt uit Heemstede
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. v. Polvliet
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

2

Familieberichten

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

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Lieve mensen,
Het is onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor de vele 
brieven, kaarten, bloemen en warme
woorden die ik mocht ontvangen na 
het overlijden van mijn vrouw

Marijke Moolenaar

Bij deze wil ik jullie hiervoor 
hartelijk danken.

Rob Vermolen

Zandvoort, augustus 2006

00.35
01.20
01.49
02.33
03.18
03.58
04.58
05.58

04.50
05.33
06.16
07.01
07.46
08.39
09.33
10.39

14.47
15.40
16.26
17.07
17. 4 1
16.29
1 7. 1 8
18.19

1 7.1 9
18.01
18.45
19.29
20.13
21.02
21.56
23.04

Vindt u dat:
• Stilte óók mag
• het ‘s avonds stil moet zijn 

rond het circuit
• Het circuit zich aan de 

vergunning moet houden

e-mail: sgz@natuurlijkzandvoort.nl

STICHTING 
GELUIDHINDER 

ZANDVOORT
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Toiletdames op het
strand van Zandvoort

In mijn herinnering hebben
ze altijd bestaan. Toilet-
dames. Keurig achter hun
schoteltje wachten ze op
klanten. De mooiste die ik
ooit zag droeg een pareo. Elke
dag weer een andere
omslagdoek. Sierlijk, met
haar grijs opgestoken haar,
maakte ze ook nog de toilet-
ten schoon. Ze bleef onberis-
pelijk mooi. Ook de toiletten.
Als je vaak ‘moet’, zoals ik,
wordt dat bezoekje een dure
zaak. Vroeger kostte het 10
cent. Later een kwartje. Nu
betaal je het vier dubbele.
Vijf keer plassen is dan 
€ 2,50. Of te wel ruim 5 oude
Nederlandse guldens.
Langs Duitse autobanen rij-
dend moesten we ook nogal
eens toiletteren (chique
woord voor plassen). Koffie
drinken, watertje erbij, plas-
sen en weer verder. Bleek
later, dat je beter éérst maar
naar de WC kunt gaan.Want
het allernieuwste op dit
moment is de ticket WC. Je
loopt langs een tourniquet.
Werpt er 50 eurocent in.
Krijgt een kaartje en loopt
dan door naar de (brandscho-
ne) WC’s. Alles werkt auto-
matisch. Het zoemt en knip-
pert daar dat het een lieve
lust is. Iets aanraken hoeft
niet meer. Je beweegt of
zwaait en alles gaat van-
zelf.(Behalve het plassen dan)
En nu komt de clou; je ticket
kun je inwisselen bij de kassa.
Om korting op je consump-
tie te krijgen. Zo simpel is
het.Ga je eerst koffie drinken.
Dan zit je met je ticket. Maar
geen nood! Je kunt je kaart-
je(s) ook inwisselen bij de vol-
gende ticket WC.Wel dezelf-
de dag uiteraard. Slim, slim.
Ticketjes opsparen is er niet
bij! Iets voor het strand? Een
soort kaartje trekken. Al plas-
send scoren. Inwisselen voor
een ijsje? Lijkt me een prima
idee. En apropos. Voor kinde-
ren is er een speciaal deurtje.
Die mogen gratis.
Alleen….wat zal het saai wor-
den bij de toiletten op het
strand. Zonder die aardige
toiletdames!

Lienke Brugman

Oud-burgemeester Nawijn 
overleden

ZandvoortPas slaat
helemaal aan!

Arjen Nawijn werd op 22 juli
1912 geboren in het Zuid-
Hollandse Waarder. Na van
1950 tot 1966 burgemeester 
te zijn geweest van de
Overijsselse gemeente Olst,
volgde hij op 1 juli 1966 mr.
H.M. van Fenema op als burge-
meester van Zandvoort.

Onkreukbaar
Zandvoort leerde Nawijn ken-
nen als een onkreukbare
bestuurder, die duidelijk boven
de partijen stond en in func-
tie nooit zijn politieke voor-
keur liet blijken. Nawijn was
vanaf de oprichting lid van de
VVD. Bij Koninklijk Besluit van
20 april 1976 werd hij
benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Bij zijn afscheid in 1977 
kreeg hij de Erepenning van 
de gemeente Zandvoort, voor-
zien van het randschrift:
“Standvastig, Toegewijd,
Rechtvaardig”. Op verzoek van
burgemeester Nawijn werden
gelden bijeengebracht voor

een afscheidscadeau, bestemd
voor een fonds waarmee het
carillon in het torentje van het
raadhuis is bekostigd.

Redboot
Burgemeester Nawijn werd
direct na zijn aantreden
ambtshalve voorzitter van de
plaatselijke commissie van 
de, toentertijd Koninklijke
Noord-Hollandse Redding
Maatschappij (tegenwoordig
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij).Tijdens
zijn ambtsperiode toonde hij
grote betrokkenheid bij het
werk van de reddingboot en
ging diverse malen mee als
‘opstapper’ bij oefentochten.
Bij zijn afscheid als voorzitter
ontving hij als dank van het
landelijke bestuur van de
KNHRM de Grote Zilveren
Gedenkpenning. De plaatselij-
ke commissie beloonde zijn
inzet met de titel ‘ereopstap-
per’. Een eretitel die tot op dit
moment alleen aan Nawijn
verleend is.

Eugenie van Soest van dieren-
speciaalzaak Dobey aan de
Grote Krocht spreekt dan ook
van een succes. Naast een klein
aantal nieuwe klanten die,
aangelokt door de korting van
5% op het gehele assortiment,
nu min of meer vaste klanten
zijn geworden, heeft gemerkt
dat haar oude klanten speciaal
voor de mooie korting die zij
aanbiedt, de pas hebben aan-
geschaft. Zij is dan ook zeer
zeker van plan om volgend jaar,
als de nieuwe passen zullen
worden aangeschaft, door te
gaan met haar actie voor de
ZandvoortPas.

Dezelfde geluiden komen van
Anneke Draaijer van Bloemen
aan Zee, de bloemenspeciaal-
zaak in de Haltestraat. Anneke:
“We hebben vanaf het begin

al een korting van 5% op ons
hele assortiment. Eigenlijk een
extra service naar onze vaste
klanten. Er zijn er die nu al zeg-
gen: Je weet dat we de pas
hebben, nietwaar? Maar ook
zijn er die steeds weer verge-
ten om de pas even te gaan
halen en ja, dan heb je toch
pech. 5% Op jaarbasis is toch
een behoorlijke korting!”

Beide onderneemsters zijn 
duidelijk in hun nopjes 
met de ZandvoortPas. Ze 
geven nog wel even aan 
dat er een verschil is met
de Haarlem Pas, sommige
mensen halen die nog wel
eens door elkaar sinds de
Haarlem Pas door de gemeen-
te Zandvoort wordt verstrekt
en waar die ook kan worden
aangeschaft.

Oud-burgemeester
A. Nawijn is woensdag 
2 augustus in zijn 
woonplaats Amstelveen
op 94-jarige leeftijd 
overleden. Nawijn was
van 1966 tot 1977 eerste
burger van de gemeente
Zandvoort.
Hij is afgelopen 
dinsdag op Westerveld
gecremeerd.

De aan het begin van het jaar geïntroduceerde ZandvoortPas
is voor zowel de Zandvoorters als de Zandvoortse onderne-
mingen goed aangeslagen. Een eerste inventarisatie toont
aan dat de ondernemers zeer tevreden zijn. Over het alge-
meen hebben ze er niet meteen meer klanten door gekregen
maar hun vaste klanten hebben ze wel een voordeel kunnen
aanbieden.
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WEEK 32 • 2006

Augustus
KLM Open. Internationaal Heren Golf
toernooi, Kennemer Golf Club

Zomermarkt
Grote markt met honderden kramen,
verspreid door het hele centrum

Strandschaaktoernooi,
strandpaviljoen Wander en Karin (nr.8).
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 18
augustus 17.00 uur bij Edward Geerts,
tel. 5717978 of 
per email: ruudzandvoort@hetnet.nl
(max. 90 deelnemers)

Kerkplein Concert: Koorconcert
Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.
Grigori. Protestantse kerk, aanvang
15.00 uur, toegang gratis 

Racemarkt. Centrum en Noord-
boulevard tot aan het circuit

September
DTM
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft,
Circuit Park Zandvoort

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hè, hè, lekker uitgerust
weer volkomen 
tot uw dienst!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Vaste planten en 
éénjarige

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Darts Open 2006

OP HET ZANDVOORTSE STRAND:

Schrijf je nu in voor het 2de stranddarttoernooi
Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!
Que pasa playa
Snackbar Het Plein • alexander_slag@hotmail.com 

23 September
Live muziek

Que pasa playa
6

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

Ook onze trouwe bezorgers gaan wel 
eens op vakantie.

Daarom zoeken wij 
per direct invallers voor diverse wijken

ZC W32 D  09-08-2006  10:59  Pagina 4
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Met oog en oor
de badplaats door

Zantvoort
In de uitkrant van het
Algemeen Dagblad staat een
leuk interview over de acteur
en theaterproducent Rick
Engelkes die vijf minuten van
Zandvoort woont. In het arti-
kel vertelt Engelkes onder-
meer dat hij de rust en de
ruimte van onze badplaats
niet meer zou willen missen.
Verder is er een stratenover-
zicht van het dorp bijgevoegd
waar de naam van Zandvoort
foutief vermeld staat en
tevens is er bij het artikel een
foto van de Amsterdamse
Waterleidingduinen geplaatst
waar honden in het water
zwemmen. We nemen aan
dat Engelkens weet dat dit
duingebied aan de rand van
“Zantvoort”voor honden ver-
boden is.

Uitzicht belemmert
Zowel bij camping de
Branding als bij camping de
Duinrand wordt het uitzicht
bij het uitrijden van het ter-
rein belemmerd door creme-
kleurige hekken. Het levert
een onoverzichtelijke en
gevaarlijke situatie op voor
de vertrekkende bezoeker van
de camping. Misschien is het
mogelijk door middel van een
spiegel de situatie te veran-
deren, zodat men een beter
overzicht heeft van wat en
wie er op de busbaan rijdt.

Meldlijn
Door de verandering van het
weertype zijn sommige stra-
ten de dupe van het vele
hemelwater. Zo ook het weg-
dek van de Haarlemmer-
straat dat weer regelmatig
op bepaalde plekken onder
water staat. Deze vervelende
situatie kan men melden via

een speciaal telefoonnum-
mer van de Gemeente. Echter
wel graag voor 16.00 uur
want daarna moet men een
berichtje in spreken of 
in dringende gevallen de 
politie bellen. Bij het inspre-
ken van het berichtje ver-
meldt men dat je zo spoedig
mogelijk wordt
terug gebeld.
Maar wat is spoe-
dig? Gelukkig was
na uren het water
weer gezakt. De
volgende dag nog
een keer melding
gemaakt omdat
de Gemeente niet
had terug gebeld.
Ondertussen is er
nog steeds geen
actie ondernomen om de
putten schoon te maken.
Hopelijk komt de volgende
regenbui vóór 16.00 uur.

Nieuw jasje
Sommige verkeersborden bij
oversteekplaatsen zijn voor-
zien van een nieuw verkeers-
bord met een opvallende
groene rand. Daardoor vallen
de zebrapaden nu beter op.
Een goed initiatief van de
Gemeente om de verkeers-
borden een extra accent te
geven. Het zou een goede
zaak zijn om alle verkeersbor-
den van een fluorescerende
rand te voorzien en de versle-

ten strepen weer een wit likje
verf te geven.

Afspraak
Na het tragische scooter-
ongeval van een paar maan-
den geleden, in de bocht van
de Kostverlorenstraat, zou er
door de Gemeente maatrege-
len genomen worden om de
bocht overzichtelijker te

maken. Eén van de voorstel-
len was om voor de bocht
knipperlichten te plaatsen.
Echter, deze zijn er nog steeds
niet. Hopelijk wordt het nog
voor de A1 race in orde
gemaakt.

Kunstzinnig dorp

Er liggen al diverse boek-
werkjes van getalenteerde
Zandvoorters bij boekhandel
Bruna. Verleden week is er
een nieuwe gedichtenbundel
van de Zandvoortse dichter
Marco Termes toegevoegd
aan Bruna’s boekencollectie.
Ditmaal belicht Termes zijn
andere ik in zijn nieuwe
gedichtenbundel die gelar-
deerd is met veel spreuken,
aforismen, kreten en slagzin-
nen. Volgens de ‘Dichter bij
zee’geeft alles hem veel inspi-
ratie, maar je moet er natuur-
lijk wel voor open staan. Zijn
nieuwe gedichtenbundel
‘Vergezicht naar binnen’ is te
koop bij boekhandel Bruna en
te leen bij bibliotheek de
Duinrand.

Creatief Atelier
Per 1 augustus is in het win-
kelcentrum Nieuw Noord een
nieuw onderdeel van de dag-
besteding Nieuw Unicum
geopend. Het is een creatief
atelier waar allerlei leuke
cadeau- en seizoensgebonden
artikelen te koop zijn. De
kunstzinnige cadeau’s worden
door de cliënten van Nieuw
Unicum gemaakt en wellicht
komt er op termijn ook een
kunstuitleen. De openingstij-
den zijn voorlopig: dinsdag-
middag t/m zaterdagmiddag
van 13.00-17.00 uur.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Marco Termes met zijn sponsors

Slecht uitzicht

Tom Looijer 40 jaar 
bij gemeente

Wie kent hem niet.Tom Looijer, de gemeenteambtenaar die zorg
draagt voor het plaatsen en repareren van de verkeers- en straat-
naamborden en andere materialen die voor een goede verkeers-
begeleiding in onze
gemeente noodza-
kelijk zijn. Afgelopen
dinsdag 8 augustus
was het precies
veertig jaar geleden
dat Looijer, als acht-
tienjarige, in dienst
kwam van wat toen
nog heette de dienst
Publieke Werken
van de gemeente.

“Na mijn schoolperiode en wat
andere baantjes vroeg ik mijn
oom Piet Visser, die destijds bij
de plantsoenendienst werkte,
of er misschien nog een baan-
tje voor mij was bij de
gemeente. Hij stuurde me 
naar de toenmalige directeur
de heer Wertheim. Na een
gesprek met hem werd ik
opperman bij de stratenma-
kers en begon ik in een ploeg
met bekende Zandvoortse
stratenmakers als Engel van
Koningsbruggen en Gijs Keur.
De eerste klus waar ik op 
werd ingezet, was de begraaf-
plaats waar de nieuwe aula
net klaar was en wij voor de
bestrating moesten zorgen”,
vertelt Tom over zijn start bij
de gemeente op 8 augustus
1966.

Loopbaan
“Nadat het straatwerk werd
uitbesteed en de ploeg werd
opgeheven, kwam ik achter de
vuilniswagen. Ook nu weer
met Gijs Keur, maar ook met
Frans Draijer. Het was in de tijd
dat er nog twee keer in de
week huisvuil werd opgehaald
in de ijzeren vuilnisbakken. Op
maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag liepen we wijken in
Zandvoort-Zuid en woensdags
grof huisvuil. Bij de invoering
van de rolemmers werd terug-
gegaan naar één keer in de
week en was er een vacature
bij de groep die onder andere
verkeersborden plaatste. En
dat werk doe ik nu nog” zegt
Looijer, die niet onder stoelen
of banken steekt het uitste-
kend naar z’n zin te hebben.“Ik
ben net een kleine zelfstandi-

ge en kan zelf m’n werk inde-
len. Het zijn meestal leuke kar-
weitjes, maar het gebeurt ook
wel eens dat er vervelende
klussen tussen zitten. Zoals
afgelopen weekend, toen vier
hoogtebegrenzers op de par-
keerterreinen langs de boule-
vard kapot gereden waren. Die
moeten we nu allemaal weer
repareren” aldus Looijer, die
dan wel veel vrijheid heeft als
het gaat om zijn werkzaamhe-
den, maar ook vaak in het
weekend aan de slag is.“Ik vind
het helemaal niet erg om op
zaterdag en/of zondag te wer-
ken. Je weet dat het erbij hoort
en je raakt er aan gewend”,
weet Tom.

KNRM
Naast zijn werk is Tom Looijer
ook al meer dan 25 jaar
bemanningslid van het
Zandvoortse station van de
KNRM. “Ik begon daar als
opstapper op de reddingsboot
en nu zit ik al een aantal jaren
op de seatrack, het voertuig
dat de boot van en naar het
strand en rijdt. Ook bij de
KNRM werk ik met veel plezier.
Niet alleen omdat er telkens
wat anders is, maar ook omdat
het een hobby is met een
gezellige ploeg mensen”, zegt
Tom Looijer, die ook een gedre-
ven recreatiegolfer is. Ik speel
het liefst tijdens de vakantie in
Spanje, maar ook wel op de
banen in de regio”, besluit Tom,
die samen met zijn vrouw
Anke, met wie hij al 31 jaar
getrouwd is, vanmiddag tij-
dens de receptie in de remise
ongetwijfeld vele handen zal
moeten schudden.

Tom Looijer
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Spaarders lopen miljoenen mis
Bankrekeninghouders hebben 800 miljoen euro de mist in zien
gaan. Independer maakt er melding van dat veel banken het
afgelopen jaar de spaarrente niet hebben verhoogd en dat
terwijl dat wél vanzelfsprekend had moeten zijn.

door Ton Timmermans

De variabele rente is het afge-
lopen jaar met 0,9% gestegen.
Maar veel banken hebben de
spaarrente dit jaar nog niet
verhoogd. Meestal volgt deze
verhoging later, maar nu blijft
de spaarrente wel heel lang
achter. Consumenten zijn daar-

door het afgelopen jaar zo’n
800 miljoen euro aan extra
spaargeld misgelopen.

Met name een aantal grote
banken en verzekeraars zijn
achtergebleven.Volgens onder-
zoeksbureau MoneyView heb-
ben Fortis, Nationale Neder-
landen en OHRA de spaarrente

dit jaar nog niet verhoogd. ING
verhoogde slechts voor 2 van
de 7 spaarrekeningen de rente,
SNS Bank deed dat bij 5 van de
8 spaarrekeningen. Rabobank
en ABN AMRO zijn de enige
grote banken die op alle spaar-
rekeningen de rente wèl 
hebben verhoogd. De rente-
verschillen tussen spaarreke-
ningen zijn inmiddels opgelo-
pen tot 3%. Op een spaarsaldo
van 10.000 euro scheelt dat
300 euro per jaar. Het loont
dus zeer de moeite om spaar-
rekeningen te gaan vergelijken.
Grote kans dat u elders een
hogere rente krijgt.

Exclusief verslag voor de Zandvoortse Courant
Rally gezien vanuit de camera-auto

De Amsterdam - Beijing Rally doorkruist veertien landen op
twee continenten. Op 13 augustus moet de karavaan met 200
Nederlandse avonturiers aankomen in Beijing, China. Exclusief
voor de Zandvoortse Courant geeft Cees Geursen van de
Zandvoortse slipschool regelmatig zijn belevenissen door.

Op dag 7 vertrekt de karavaan
vanaf het uiterste puntje van
Europa, van Instanbul naar
Ankara, een etappe van 510
kilometer. “In een bergpas 
kantelde onze productie-
wagen” laat Cees Geursen
weten, “De inzittenden kwa-
men met de schrik vrij.” De 
volgende dag loopt het tracé
naar Trabzon, zo’n 900 kilome-
ter verder. In een klein berg-
dorpje biedt de plaatselijke
bevolking de rijders een diner
aan. Af en toe stopt Cees zijn
camerawagen om plaatjes te
schieten van de auto’s in die
overweldigende natuur. De 
rallyrijders krijgen een vakan-
tiegevoel als ze in de verte 
de Zwarte Zee zien liggen.

Dag 9 voert de karavaan naar
Georgië: wéér oponthoud aan
de grens. De Nederlanders

worden verwelkomd door de
echtgenote van de president,
de Nederlandse Sandra
Roelofs. “Later op de dag wer-
den we toegesproken door een
minister, die bleek ook
Nederlander te zijn” meldt
Cees. Overal langs en op de
wegen komen ze loslopend
vee tegen. Op de smalle wegen
rijden de Gregoriërs als gekken.
Overal staan mensen langs de
weg te zwaaien en te juichen.

Dag 10: 580 km naar de stad
Baku, op niet al te beste
wegen. Bij de grens naar
Azerbaijan worden alle auto’s
ontsmet; de reden is niet dui-
delijk. “We maakten er met
onze camera mooie ‘rijshots’ in
een imposante natuur. De ber-
gen kregen door de enorme
korenvelden een eigenaardige
gouden glans.”

Dag 11 naar Turkmenistan. De
weg naar de boot over de
Zwarte Zee is een bizarre 
ervaring. Veel militairen, dou-
anebeambten en hekken; zelfs
met een rookverbod in de 
buitenlucht. Onder politiebe-
geleiding hobbelt de stoet
naar het hotel. Dag 12 brengt
niet veel meer dan verveeld
rondhangen met oneindig veel
politiecontroles. De volgende
dag verloopt de hele route
onder politiebegeleiding. “We
voelden ons gegijzeld: we
mochten geen kant op.” De
groep wordt zelfs gedwongen
bloemen te leggen en tele-
foons worden afgeluisterd. De
colonne rijdt de woestijn in
terwijl dromedarissen met
hun mee hollen.

Dag 14, een pittige route van
760 kilometer. Wéér in colon-
ne: politie voor en achter.
“Niemand mocht van de route
afwijken, een benauwend
idee” vertelt Van Deursen. Als
ze door de woestijn rijden
geeft het in konvooi rijden wel
een prettig gevoel. Toch is
iedereen blij de grens naar
Uzbekistan over te kunnen ste-
ken. Daar staan veel juichende
mensen langs de weg: einde-
lijk een warme ontvangst.“Dag
15 genoten we van het prach-
tige landschap en de uitgela-
ten inwoners”. Politieagenten
houden de weg voor de 
karavaan open, zodat ze snel
kunnen doorrijden in een
bloedhitte van zo’n 38 graden.
Bij de dagfinish wordt de 
stoet verwelkomd door een
uitzinnige menigte en een
Uzbeeks orkest.

Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 19 19-20 19 19-20

Min 14 13 12-13 12-13

Neerslag 75% 80% 70% 65%

Wind wzw. 4 wzw. 4 noord 3-4 nnw. 3-5

mede mogelijk gemaakt door:

Een gezellig Grand Café aan zee
Reserveringen:06-5250 2583

Een zogenaamde afgesnoer-
de koudeput gaat ons (week-
end)weerbeeld grotendeels
bepalen. Zo’n koudeput is een
aparte, solitaire depressie die
gevuld is met extra koude
lucht in de hogere etages van
de atmosfeer (circa -25 graden
op 5000 meter hoogte). In
combinatie met het nog altijd
zeer warme Noordzeewater
geeft dat forse verticale tem-
peratuurverschillen. Immers
de vlak boven de zee aanwezi-
ge warme, lichtere lucht kan
in de koudere omgevingslucht
naar boven lang en stevig
doorstijgen,en masse conden-
seren (wolken!) en later -soms
heftig- uitregenen. Op deze
manier wordt de instabiliteit
van de lucht en dus de buien-
vorming voortdurend in de
hand gewerkt en tevens in
stand gehouden.

De recordzomer tot op heden
heeft dus duidelijk gas terug-
genomen en ofschoon een
tweede plaats qua warmtege-
tal al een voldongen feit is,
blijft het twijfelachtig of de
mammoetzomer uit 1947 nog
naar de kroon wordt gestoken.
Een ex aequo-notering lijkt
thans zeer realistisch, als we
de definitieve balans opmaken
straks.

De eerstkomende pakweg tien dagen is er geen zicht op een
flink herstel van de zomer. Integendeel zelfs, want het lijkt
alleen maar modester te worden aanstaande periode, waar-
bij vooral het toenemende neerslagsignaal opvalt.

Vervelende koudeput

Flinke neerslagsommen dus,
vanaf donderdag tot en 
met het weekeinde. In het
binnenland valt het nog 
relatief mee weliswaar, maar
de directe kustgebieden 
van Noord-en Zuid-Holland,
grenzend aan dat bijna
Middellandse zeewater, krij-
gen hoogstwaarschijnlijk de
volle laag. Dus ook Zandvoort
ontkomt er niet aan. De
maximumtemperaturen zijn
bij lange na niet meer wat ze
waren, op een paar dagen na
komen zelfs niet of nauwe-
lijks boven de 20 graden uit.
Toch moeten we niet te pes-
simistisch zijn, want tussen
de buien en regengebieden
door klaart het niet zelden fel
uit en pikken we een aantal
leuke, zonnige momenten
mee.

Tenslotte nog even terugko-
mend op vorige week, toen
hier (als eerste!) gewag werd
gemaakt van het eventueel
optreden van wind/waterho-
zen. Een aantal zijn er daad-
werkelijk gespot en met foto
ook vertoond op televisie.
Vanaf vrijdag tot en met
begin volgende week ook
weer kans op hozenperikelen! 

Marc Putto 
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en dat blijkt pook wel uit haar werk
en de titel van het boek. Schrijven
is niet haar enige hobby. Zij heeft
ook zangtalent en dat wordt door
Jan-Peter Versteege verder ontwik-
keld.We zullen nog regelmatig van
haar horen.

Opnieuw dichttalent in 
Zandvoort

Voor de tweede keer
in korte tijd heeft
één van de inwoners 
van Zandvoort een
dichtbundel ten 
doop gehouden.
Afgelopen vrijdag
bood Marjolein Gielis
haar debuutalbum
aan dorpsomroeper
Klaas Koper aan
omdat hij “zo lekker
kan dichten” tijdens
zijn optredens.

Een lijvig werk is haar album
geworden. Met gedichten “Over 
de duinen en het strand en de 
rest van de wereld”, zoals de 
titel is. Gielis, dochter van een
Zandvoortse duinwachter, is de
natuur met de paplepel ingegoten

C  U  L T  U U R

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig?

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en 
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Klaas Koper en Marjolein Gielis 
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Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kip Kerrie

(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 12 aug. t/m 25 aug. € 24,50

Gefrituurde camembert 
op mesclunsla met een gembervinaigrette

of
Huisgerookte zwaardvis 

met rucola en een limoen-frambozendressing
of

Carpaccio van kalfsvlees 
met kreeftenmayonaise en basilicumcrostini’s

Red snapper
met krab en sauce Hollandaise

of
Entrecote café de Paris

of
Wokschotel Valess

met noedels, zomergroente en kikkoman soja

Dessert van de dinerkaart

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

Krant niet ontvangen?

zoekt horecatopper

Medewerker/ster Bediening

Ben jij service gericht, bereid hard
te werken en heb je ervaring, 

neem dan contact op

Haltestraat 25 - Zandvoort
Tel. 571 37 22 - 06-2617 8819

vragen naar C. Cramer of M. de Bruin

Grand Café restaurant

Zondag
13 aug.
Zomer
markt

in 
centrum

ivm vakantie
bel vrijdagmiddag 

11 en 18 aug. voor 15.00 uur
0251 - 674433
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Fotoverslag Jazz behind the Beach 2006

Jazz behind the Bar

Jazz behind the Beach

Jazz at the Beach

9
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Vrolijke klanken waren er te beluisteren op het strand
van Zandvoort. Onder perfecte weersomstandigheden,
zonnig, niet te warm en een lekker briesje, was het goed
uit te houden op de terrasjes van diverse strandtenten.

Bij Beachclub Tien speelde het Mainstream Jazzcombo
muziek voor een wat ouder publiek. Ongecompliceerde
jazz voor een overvol terras.“Wat gezapig”, was het snoei-
harde oordeel van één der jongeren maar daar waren
de meningen gelukkig over verdeeld. Voor de kids was
er een kinderdisco georganiseerd in de partytent. Ouders
en kinderen vermaakten zich ook hier opperbest.

Bij paviljoen 13 Skyline gaf Dirk-Jan Vennik achter de piano

met zijn trio lekker in het gehoor liggende jazz ten beste.
Stevige boogie-woogie klanken werden over het terras
uitgestrooid. Ook hier waren veel liefhebbers neergestre-
ken om te genieten van een drankje en muziek.

Bruxelles aan Zee (paviljoen 14) had……niks. Deelder was
niet komen opdagen zodat het op deze locatie erg stil
was. Daarentegen was de Mango’s Beach club (15) goed
voor Latino muziek. In de open lucht met gitaars, bon-
go’s, ritme en de onvermijdelijke trompet was Barrio
Latino goed voor heerlijke muziek en een dansje op het
ruime terras. Geen directe jazz maar voor liefhebbers een
plek om tot laat in de avond te blijven zitten. Herhaling
voor volgend jaar? Met deze temperaturen graag zelfs! 

Hans Dulfer op podium Haltestraat

Dirk Jan Vennik

DJ Carlito featuring Jeff Hollie (sax) in Grand Café Danzee Trio Rudolf Kreuger in Café Oomstee Hot Lips in ‘t Lokaal

Boris van der Lek in Café Alex (tevens zaterdag op
podium Gasthuisplein)

Saskia Laroo in Yanks Saloon (tevens zaterdag op
podium Dorpsplein)

Blood, Sweat and Kiers in Café Neuf

Mainstream Jazzcombo met Sanne Mans op podium Kerkplein
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Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Wat zijn Byssusdraden?
Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt beloond met
een heerlijke verrassing.Tot en met 30 augustus 2006 kunt u uw oplossing 
sturen naar Boudewijn’s Visservice,Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.
Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Wij willen graag dat heel Zandvoort en
Bentveld onze krant kan lezen. Daarvoor zijn

goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de krantenbezorger die wij zoeken?
Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl
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STRAATTHEATERFESTIVAL

ZET IN UW AGENDAZET IN UW AGENDA

- Door het gehele centrum

- Ruim 400 kramen

- Groot aantal kinderattracties

- Spectaculair (inter)nationaal 

 straattheater

11
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aanbod. Zo zijn er naast de 
gebruikelijke markthande-
laren, stands met antiek, 
curiosa 
en heel

 veel gekke gadgets, die 
u vaak niet 
in de grote 

winkelcentra 
kunt vinden. 

Het snuf-
felen op de 

Zandvoortse 
jaarmarkt 

zal u begerig maken, 
dus pas maar op!”

Zandvoortse ondernemers
Ook bijna alle winkeliers en 
horecaondernemers, die hun 
nering in de straten van de 
zomermarkt hebben, doen 
aan deze jaarmarkt mee. On-
gekende acties of extreme 
kortingen zullen zij u bie-

dankzij onze sponsors is bij-
na alles gratis toegankelijk! 
Zo is er geen sprake van zo 
maar een kinderdraaimo-
lentje, maar staan of lopen 
er tientallen attracties van 
niveau voor kinderen en vol-
wassenen door het hele cen-
trum van Zandvoort. Tevens 
zal er een echt Indonesisch 
dansgezelschap een aantal 
optredens verzorgen.

Badhuisplein
Het Badhuisplein wordt om-
getoverd tot een minikermis. 
Een leuk treintje voor de klein-
tjes en voor de wat grotere 
jeugd, vanaf 10 jaar, is er een 
heuse miniskelterbaan. Ook 
de reddingmaatschappij laat 
zich zien. De Annie Poulisse, 
de ‘redboot’ van de KNRM, 
zal op de Rotonde opgesteld 
worden en is gratis toegan-
kelijk. Op ander plaatsen is 
ruimte gemaakt voor een 
papagaaien- en ganzenshow 
en zullen er elders diverse de-
monstratie en promotionele 
activiteiten plaatsvinden. De 
bekende drumband Samba 
Samber zal ook acte de pré-
sence geven en al tromme-
lend u vermaken.

dankzij onze sponsors is bij-

12 13

Sponsors van het zomerfestival

Spetterende Zomermarkt met straattheaterfestival door heel Zandvoort
Komende zondag is er weer een mega Zomermarkt 
in Zandvoort centrum. Niet alleen heeft de orga-
nisatie gezorgd voor niet minder dan 400 kramen 
maar ook aan het entertainen van de gasten is veel 
aandacht besteed. Zo zal de gehele dag in het te-
ken staan van kermisachtige acts die gedurende de 
hele dag in de open lucht worden opgevoerd.

den. Natuurlijk zijn ook veel 
nieuwe collecties, denk aan 
de wintercollectie, tijdens 

deze periode binnengeko-
men! Dus wilt u het nieuwste 
van het nieuwste op bijvoor-
beeld modegebied, dan kun-
nen de winkeliers van Zand-
voort u op deze dag natuurlijk 
helpen.

KunstPodium
Speciale aandacht is er 
voor het door onze plaatse-
lijke beeldende kunstenaar 
Mark Sjerps georganiseerde 
KunstPodium op het Gast-
huisplein. Meer dan dertig 
kramen staan daar met als 
motto: “Stepp Inn de wereld 
die kunst heet”! Kunstenaars 
uit de regio, maar ook uit de 
rest van het land stellen daar

Entertainment
Een erg sterk 

punt ten 
opzichte van 

andere markten 
is het uitgebreide 

programma 
‘entertainment and fun’ 

tijdens de markten. 
Normaal had er, gezien 
de kosten om dit soort 

kwaliteitsentertainment in 
te huren, entree geheven 

moeten worden. Echter, 

hun laatste werk 
ten toon. Ook 
zal het 

Zandvoorts 
Museum een 
selectie van de 
kunstaankopen 
van de gemeente 
tentoonstellen 
en vertoont 
het Circus 
Zandvoort een 
fi lmprogramma 
onder de titel
‘Zon, Zee en Zelluloid’.
Eén en ander zal 
geconc entreerd zijn 
rondom de jeu de 
boulesbaan op 
het Gasthuisplein 
waar ook een 100 
meter lange boeken-
muur zal verschijnen.

Oude ambachten
Zoals vroeger tijdens markten 
zal ook dit keer in Zandvoort 
aandacht worden besteed 
aan oude ambachten. Ver-
bruggen heeft een aantal 
ambachtslieden kunnen con-
tracteren die hun kunsten 
zullen vertonen. Zo zullen on-
der andere een tingieter, een 
glasblazer en een nettenboe-
ter laten zien wat zij kunnen. 
Naast deze ambachtslieden 
zullen 29 professionele cir-
cusartiesten door de markt 
trekken om hun kunsten te 
vertonen. Een wel heel bijzon-
dere is de Europese kampioen 
ballonnenvouwen. Een an-
dere noemenswaardige act is 
de hoogste steltloper van 
Nederland. Deze ar-
tiest staat op stelten 
van meer dan 
drie meter 
hoog! Verder 
bestaat de 
groep uit 
jongleurs, 
clowns, 
een 
vuurspuwer 
en even  -
wichts-
kunstenaars. 
Allen straat-
artiesten die 
door de hele 
wereld 
hebben 
laten 
zien 
wat 
zij in 
hun mars 
hebben.

Festival
Verbruggen: “Doordat de 
kraampjes afgewisseld wor-
den door optredens van 
straatartiesten uit binnen- en 
buitenland gaan de traditi-
onele jaarmarkten offi cieel 
festival heten. Vanwege de 
naamsbekendheid hebben wij 
dit jaar nog de naam ‘markt’ 
gehanteerd. Mocht u dit jaar 
of volgend jaar dus het woord 
voorjaars-, zomer- of feestfes-
tival tegenkomen dan gaat 
het om hetzelfde evenement! 
Dus nogmaals, dit wordt 
een onvergetelijke dag voor 
het hele gezin, waarbij het 
centrum weer zal veranderen

 in een extra gezellig 
dorp. Als u wilt kunt 

u er gemakkelijk een 
hele dag 

doorbrengen 
om daarna lekker 

uit te waaien op 
het strand of plaatst 

te nemen bij een deelne-
mend restaurant, waar 

u een speciaal markt-
menu kunt nuttigen!”

Voor een gezellig dagje 
uit noteert u in ieder 

geval komende zondag 
13 augustus in uw agenda. 
Natuurlijk worden er geen 
entreegelden gevraagd en 

is ook het straattheater 
gratis. Het Zomerfesti-

val begint om 10.00 uur 
en duurt tot 18.00 uur.

Alle winkels zijn 
tot 22.00 uur geopend. 

Meer informatie vindt u op: 
www.zandvoortpromotie.eu

In nog geen twee jaar tijd zijn 
de Zandvoortse jaarmarkten 
uitgegroeid tot een evene-
ment waar bezoekers en han-
delaren vanuit heel Nederland 
speciaal voor hier naartoe 
komen. Sinds dit jaar worden 
er dan ook drie jaarmarkten 
gehouden, die Zandvoort op 
de internationale 
marktkalenders 
hebben 
gezet. 

De omvang van de aankomen-
de Zomermarkt is uitgegroeid 
tot een van de grootste in zijn 
soort. Het hele centrum van 
Zandvoort staat tijdens deze 
jaarmarkt vol met kraam-
pjes, een kleine 400, in de 
Zandvoortse kleuren blauw 
en geel. Holland Casino en de

gemeente Zandvoort heb-
ben deze Zandvoortse 

marktkramen mo-
gelijk gemaakt.

Uiteenlopend
 aanbod

Ferry Verbruggen, 
organisator

 
van het eerste
 uur: “Door de 

ervaringen 
van vorige 

markten en de
 grote vraag naar 

kramen hebben wij 
als organisatie 
kunnen kiezen 
uit een enorm
uiteenlopend 

Zandvoort: meer dan strand alleen!
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NG New Man Casual

Ook op de Zomermarkt 
met leuke 

zomercollectie 
aanbiedingen

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

14

Ook wij zijn te vinden…

Is ook op de 
Zomermarkt met
vele actie artikelen 
voor bodemprijzen!

Greeven Makelaardij o.g & Het Motorhuis Haarlem Zuid presenteren: 

“Wie is het bekendst met Zandvoort”
Kom naar onze stand tijdens de braderie 
en win fraaie prijzen!
Locatie: Louis Davidstraat 15
Meer info: www.greevenmakelaardij.nl

1e prijs: een weekend de nieuwe SUV Chevrolet Captiva mee naar huis!

2e prijs: De Citroën C3 Pluriël cabrio een weekend mee naar huis

3e prijs: Anti-slipcursus bij Slotemakers

Heeft zondag 13 augustus
een lekker groot terras

Vanaf 16.00 uur 
Live Muziek!

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Kom 
gezellig 
langs 
op de 
markt.
Wij zijn 
er ook!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00
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Ook wij staan op de 
Zomermarkt!

Superkoopjes van 
€ 5,- en € 10,-

van beide Rosarito’s
op de kraam bij Haltestraat 62a

…op de zomermarkt 2006 

La Bonbonnière
Ook op de markt met terras

Greeven Makelaardij o.g. en 
Het Motorhuis Haarlem

organiseren spetterende wedstrijd
Beide bedrijven heb  ben 
de handen ineen ge-
slagen om het publiek 
te trakteren op prach-
tige prijzen tijdens 
het Zomermarkt fes -
tival, komende zondag
13 augustus.

Tijdens de braderie 
presenteert de make-
laar zijn te koop staan-
de woningen op een 
groot scherm. Bij de 
afbeeldingen van de 
woningen staan ech-
ter geen straatnamen, 
en daar gaat het nou 
juist om! Want ‘wie 
is het bekendst met 

Zandvoort’ is de slogan 
van de actie. Degene die 
de juiste straatnamen 
op het formulier invult 
maakt kans op fraaie 
prijzen.

Het Motorhuis Haarlem 
presenteert, voor het 
makelaars kantoor aan 
de Louis Davidstraat 15, 
tevens de nieuwe SUV 
Chevrolet Captiva. Daar-
naast zal er ook de Citro-
en C3 Pluriël cabriolet te 
bewonderen zijn. Naast 
deze twee merken voert 
Het  Motorhuis Haarlem 
Opel en binnenkort ook 
het prestigieuze merk 
Saab. Het motorhuis is 
daarmee trendsetter 

als ‘multibrand’ dealer 
en tevens de grootste 
autodealer van Neder-
land. 

De te winnen prijzen 
zijn niet mis. De win-
naar mag een week-
end lang touren met 
de nieuwe Chevrolet 
Captiva. De 2e prijs 
wint een weekend de 
Citroën C3 Pluriël en 
de 3e prijs is ook niet 
mis, want dat is een 
Anti Slipcursus bij Slot-
emakers! 

Kom dus zondag al-
lemaal naar Greeven 
Makelaardij o.g. en test 
uw straten kennis! 

VIDEOLAND ZANDVOORT OOK  OP  
DE BRADERIE

SLA UW SLAG
DVD ‘S  10 VOOR 
€ 20,00 UITZOEKEN

Artistiek KunstPodium zal 
Zandvoort verbazen

Even wordt het Gasthuisplein het middelpunt van 
de beeldende Kunsten. Verrassende, veelzijdige fa-
cetten van creativiteit worden er getoond op het 
‘KunstPodium Stepp Inn’. De Beeldende Kunste-
naars Zandvoort nodigen iedereen van harte uit 
om van de geboden Kunstervaring te komen ge-
nieten op zondag 13 augustus 2006 van 10.00 tot 
18.00 uur.

Een expositie in de 
buitenlucht. Een plek 
waar de drie Kunsten 
van Zien, Proeven en 
Luisteren uitermate 
tot hun recht komen. 
Meer dan 30 beelden-
de kunstenaars uit het 
hele land tonen het 
beste van hun werk: 
schilderijen, keramiek, 
beelden in brons en 

steen, fotowerk, sie-
raden, glaskunst en 
assem blages in reliëf. 
Een BKZ-woordvoerder: 
“Ook op het gebied van 
wijn, kaas, bonbons en 
gebak belooft het een 
smaakavontuur te wor-
den.” Daarnaast kan 
de bezoeker op het on-
langs heropende terras 
van het café Het Wapen 

in alle rust genieten 
van het KunstPodium 
Stepp Inn. 

Compleet met straat-
theater, een fi lmpro-
gramma ‘Zon, Zee en 
Zelluloid’. Plus live-mu-
ziek in en rond de Stepp 
Inn. “Het KunstPodium 
heeft op de bezoeker 
het effect van een mini-
vakantie” belooft BKZ. 
Het unicum komt pas 
volledig tot zijn recht 
bij inspectie ter plaatse. 
Bezoekers kunnen ge-
nieten van het effect 
dat de kunstenaars 
bereikt hebben met de 
zeebestendige verf van 
De Lip. Kortom: “Laaf u 
aan de Stepp Inn, het 
speelveld van de Kun-
sten.” Het KunstPodium 
vormt een onderdeel 
van een groots opge-
zet Zomerfestival. De 
straten van het dorps-
centrum zijn zondag 13 
augustus omgetoverd 
tot één groot feestelijk 
lint dat garant staat 
voor genoeglijk kijk- en 
koopplezier. Net als in 
het afgelopen voorjaar 
en zoals verleden jaar.
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Nieuw!!! bij 

graveren klaar terwijl u wacht
grote keuze penningen, (leger)naamplaatjes

 óók voor uw kind, koffer of tas

kom kijken in de winkel of op de jaarmarkt

Bij inlevering van deze advertentie 
op de jaarmarkt 10% korting op de penningen
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Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Behang- en 
schildersbedrijf 

Arnold 
Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw 
behang-, wit- en 

schilders-
werkzaamheden

Z A N D K O R R E L S

ven op het briefje.
Terwijl Kate en Alex cor-
responderen via de post-
bus van het huis aan het
meer, ontdekken ze dat ze
twee jaar uit elkaar
wonen. Om het mysterie
achter hun bijzondere
verbondenheid op te los-
sen, besluiten ze het lot
te tarten en elkaar te ont-
moeten.

Het is een wintermorgen
in 2006 dat Kate een
briefje in de brievenbus
achterlaat voor de vol-
gende huurder van het
huis. Dat is Alex Wyler
(Keanu Reeves), een geta-
lenteerde maar gefrus-
treerde architect. Hij
negeert het briefje van
Kate totdat hij dagen
later achter feiten komt,
die Kate al had aangege-

Dr. Kate Forster (Sandra Bullock) heeft het gevoel dat
het tijd is om haar leven te veranderen en verlaat
haar praktijk in een bui-
tenwijk van Chicago voor
een baan in een druk zie-
kenhuis in de stad. Wat ze
liever niet achterlaat is
haar prachtige huurhuis
dat gelegen is aan een
meer. Het is een plek waar
ze zich erg thuis voelde.

The Lake House
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Steeds meer mensen doen op hun vakantieadres wat ze thuis ook al doen: glas
weggooien in de glasbak. Op vrijwel elke camping of recreatiepark staat tegen-
woordig een glasbak. Die wordt goed gebruikt. De glasbak gaat nooit op vakan-
tie! En gelukkig maar.

Flessen wijn, ketchup of potten may-
onaise. Potjes voor pindakaas, jam,
babyvoeding en groenten - ook tijdens
de vakantie wordt er heel wat glas
gebruikt. Na gebruik gaat het natuur-
lijk in de glasbak. Een prima zaak, want
op deze manier kan het glas weer
gebruikt worden voor het maken van
nieuw glas. Op die manier voorkomen
we vervuiling. Bevorderen we het her-
gebruik van materialen. En helpen we
kostenverhogingen te bestrijden.
Daarom is het gescheiden inzamelen
van glas zo belangrijk.

Schoonmaken
Als de glasbak vol is, haalt een speci-
ale vrachtwagen van de glasinzame-
laar de inhoud van de bak op. Dit glas
brengt hij vervolgens naar de glasbe-
werkingsinstallatie. Grote doppen en
deksels en andere zaken die niet in de
glasbak horen worden handmatig ver-
wijderd. Lichtere materialen, zoals
doppen, dekseltjes, papier en plastic
worden met behulp van luchtstro-
men, magneten en lasers verwijderd.
Ook wordt het glas in kleine stukjes
gebroken. Deze zuivere glasscherven
gaan na een strenge controle naar de
glasfabriek.

Rondje
Glas wordt normaal gemaakt van
zand, kalk en soda, die bij hoge tem-
peraturen van zo’n 1500°C worden ver-
smolten. In plaats hiervan worden nu
de glasscherven gebruikt. De glasfa-
briek brengt de nieuwe flessen en pot-
ten naar de fabrikant die ze vult met
bijvoorbeeld boontjes, sambal of
augurken. Deze volle potten en fles-

De glasbak heeft nooit vakantie

Voorlichting gewenst
In 2004 heeft er in het kader van een
afvalstoffenonderzoek in de gemeen-
te Zandvoort een grote bewonersen-
quête plaatsgevonden. Hieruit is
waardevolle informatie gekomen die
wordt meegenomen in de beleidsbe-
slissingen op het gebied van afvalin-
zameling. Vanuit de gegevens die uit
het bewonersonderzoek zijn voortge-
komen zult u de komende tijd per
afvalsoort worden geïnformeerd over
het nut van afvalscheiding en de
Zandvoortse inzamelresultaten op
deze afvalfractie. Mensen horen graag
wat er met afval gebeurt.

Helpt u mee?
Ruim 70% van de bevolking van Zandvoort levert het glas altijd
gescheiden van het restafval in. 20% doet dit meestal. Per inwoner
wordt er 26 kilogram glas per jaar gescheiden ingezameld. Dit aan-
tal ligt boven het landelijk gemiddelde. In het dagelijkse huisvuil zit
echter ook nog veel glas, waardoor de landelijke richtlijn nog steeds
niet gehaald wordt. Dus: even letten op het restafval en er geen glas
meer bij doen.

Wist u dat…………………
Het een hardnekkig fabeltje is dat de verschillende kleuren glas op
een hoop terechtkomen? De glasbakken zijn zodanig ingericht dat
de verschillende compartimenten afzonderlijk van elkaar geleegd
kunnen worden. In de vrachtwagen bevinden zich dezelfde geschei-
den gedeelten zodat de verschillende soorten glas apart aangebo-
den kunnen worden aan de glasverwerker.

sen gaan dan weer naar de camping-
winkel waar wij die pot doperwten of
fles ketchup opnieuw kopen. En na
gebruik… gooien we die weer in de
glasbak! Zo is het rondje glas weer
rond.

Scheiden
Toch is er één ding waar we scherper
op moeten letten: het op kleur schei-
den van glas als dit mogelijk is.
Wanneer wij als gemeente Zandvoort
wit glas kunnen aanbieden bij een
glasverwerker, levert dit ons de groot-
ste besparing op. Alle kosten die niet
gemaakt hoeven te worden voor afval-
verwerking, worden dus ook niet door-
berekend aan de burger door middel
van de afvalstoffenheffing. Door uw
glas goed op kleur te scheiden,
beloont u uzelf uiteindelijk met een
lagere afvalstoffenheffing.

Binnenkort één elektronische sleutel tot alle openbaar vervoer
Alsof het ei van Columbus is ontdekt. De zegeningen van de
computer zorgen voor een beter openbaar vervoer, zo meent
het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De chipcard moet het
openbaar vervoer gaan stroomlijnen.

door Ton Timmermans

Eén pasje om te betalen voor
trein, bus, tram en metro. De
kaart is even groot als een
bankpas. De OV-chipkaart ver-
vangt losse treinkaartjes, strip-
penkaarten, abonnementen of
kortingskaarten. Uiterlijk 1
januari 2009 wordt de huidi-

ge strippenkaart als vervoers-
bewijs afgeschaft.

“De kaart draagt bij aan 
de sociale veiligheid in het
openbaar vervoer”zo verwacht
minister Karla Peys. “De 
kaart functioneert als een
soort sleutel voor afgesloten
stations.”

De consumentenorganisaties
verlangen goede afspraken
voor de reiziger over onder
andere privacy en tarieven.
Voorwaarden voor succes zijn
ondermeer dat het systeem
goed werkt, dat het gebruiks-
vriendelijk is en vooral dat de
consument niet duurder uit is.
Over veel zaken, zoals het
gebruik voor gecombineerde
ritten met trein, bus, tram en
metro, zijn nog geen afspraken
gemaakt. “De minister moet
hierin veel duidelijker de regie
op zich nemen. Ook moet er de

garantie zijn dat er na 1 janua-
ri 2009 geen chaos ontstaat
tussen regionale en lokale
overheden” bepleiten de con-
sumentenorganisaties. “Ook
mag het geen aanleiding zijn
te gaan bezuinigen op kor-
tingsregelingen en abonne-
mentsvormen.”

De resultaten van het onder-
zoek, onder een beperkt aan-
tal reizigers in Rotterdam dat
de chipkaart op proef gebruikt,
worden door de minister erg
gunstig voorgesteld. Veel

gebruikers hebben de OV-chip-
kaart nog niet kunnen testen,
pas sinds kort is het ook moge-
lijk de chipkaart te gebruiken
in de trein (Hoekse lijn). Bus-
en treinreizigers in de IJmond
en in Haarlem en omgeving
kunnen in de loop van volgend
jaar gebruik gaan maken van
de openbaar vervoer Chipcard.
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 aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie
voor ZandvoortPas

houders

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

4 Karbonades
halen

3 betalen!

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze zomercollectie!
Kerkstraat 3a

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070
www.videoland.nl

Gooi Uw cartridges niet weg 
laat ze hervullen bij Videoland.
Refill-ink vanaf € 5,00

Deze maand op vertoon van uw Zandvoortpas
30 % korting - Alleen bij Videoland Zandvoort
Voor info bel of kom langs 
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00

Bekijk ook alle aanbiedingen online op
www.zandvoortpas.nl

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden
30% korting!

Zeestraat 56          06-54640714
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 10 t/m woensdag 16 augustus
Kalfs Duitse Biefstuk

100 gram € 1,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe

artikelen binnengekomen
Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Heather
Aanbieding voor pashouders

2 halen = 1 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Tweede sleutel halve prijs!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00
za 8.30-17.00 uur

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

De Oude Halt
Vondellaan 1B,

tel.023-5716527

Sunday ijsje voor € 1,25 
op vertoon van de ZandvoortPas

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54
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In deze “tuin” staan fantas-
tisch kastelen. In de omge-
ving van Blois, dat zelf al
zeker een bezoek waard is,
staat het sprookjeskasteel
Chambord, dat het grootste
en één van de meest beto-
verende is. Met zijn ontelba-
re torentjes, spectaculaire
wenteltrap, ruim 400
kamers en enorme tuinen
kan je er ruim een dag door-
brengen.

Een bezoek aan de Loire-
kastelen zou onvolledig zijn
zonder de kastelen van
Amboise en Chenonceau. De
romantische geschiedenis
van Chenonceau is noch
immer tastbaar in het kas-
teel en zijn tuinen, terwijl
Amboise (waar Leonardo da
Vinci zijn laatste levensjaren
doorbracht) een bloederige
geschiedenis kent waarin
moord, marteling en verdrin-
king aan de orde van de dag
was.

Verder is Angers, de twee-
lingstad van Haarlem, met
zijn verdedigingstorens, een
prachtige stad. Een natuur-
lijk het oude stadje Chinon
met z’n smalle straatjes,
middeleeuwse huizen en
kasteel. Ook Chartres met
zijn wereldberoemde kathe-
draal Notre-Dame behoort
nog tot de hoogtepunten
van de Loirevallei.

Grofweg kan de Loirevallei
qua wijnbouw in vier delen
gesplitst worden, te weten:
La Touraine met wijnen zoals
Chinon, Vouvray, Bourgeuil
en Touraine. Vervolgens Le
Centre de la France, het
gebied rond Orléans, met
onder andere de bekende

met frisse zuren, echt uitste-
kend voor dit warme weer.
Je ruikt direct exotisch fruit
als lychees en in de smaak
komt het citrusfruit en
tevens wat exotisch fruit
terug. Een uitstekend alter-
natief voor de duurdere
Sauvignon wijnen als de
Sancerre en Pouilly-Fumé.
Lekker om te drinken bij
fruits de mer, rauwkost, anti-
pasta of gegrilde jonge gei-
tenkaas.

Ik heb de wijn gehaald bij
het onlangs geopende
Wijnhuis Heemstede voor
het spoor van Heemstede-
Aerdenhout. Een mooie zaak
waar de familie Corsten u
graag helpt een goede keuze
te maken voor een mooi glas
wijn of gedistilleerd.

Wijn van de maand
augustus:

Domaine des Corbillières -
Touraine - 2005.
(€ 8,45) 

J. van Gelder 
(vinoloog)

De Loire rivier is de meest Franse rivier die er is. Met haar ruime 1000 kilometer lengte legt
zij een lange weg af door het grootste deel van Frankrijk. Zij ontspringt in het Massif Central
en mondt uiteindelijk uit in de zee bij Nantes. De Loire oevers zijn zeer vruchtbaar en over-
al vindt je wijngaarden, boomgaarden, fruitakkers en bossen. In het voorjaar is de Loirevallei
op haar mooist en lijkt zij één grote tuin. Om die reden wordt zij dan ook wel de tuin van
Frankrijk genoemd.

Wijnstreek onder de loep: Loire

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Gelder weer
gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week
twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens
de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en
een ‘wijn van de maand’ selecteren uit deze streek.

namen Sancerre, Pouilly-Fumé
en Menetou-Salon. Anjou et
Saumur staan bekend om de
rosé’s maar ook de prachtige
zoete wijnen zoals Coteaux du
Layon, Quarts de Chaume en
Savennières. En tot slot is er
dan nog Le Pays Nantais met
z’n Muscadet.

De gevarieerdheid qua wijn is
enorm, maar ook niet verwon-
derlijk gezien het feit dat de
streek zo uitgestrekt is. De
Muscadet is een zeer bleke,
beendroge wijn terwijl een
Quarts de Chaume goud-
kleurig en weelderig zoet is.
Je treft zowel witte, rode als
rosé wijnen aan alsmede
mousserende.

De Chenin Blanc is een ken-
merkende witte Loiredruif die
stille droge, zoete en mousse-
rende wijnen voortbrengt.
Ter plaatse wordt deze druif
vaak aangeduid met Pineau 
de la Loire. Verder komt de
Sauvignon Blanc veelvuldig
voor in Le Centre de la France
en de Melon de Bourgogne,
oftewel Muscadet, in het
Muscadetgebied. Qua rode
druiven zie je met name de
Bordeauxdruif Cabernet Franc
terugkomen die vaak puur
wordt verwerkt zonder te zijn
vermengd met andere rassen.
Ook de Beaujolaisdruif Gamay
wordt veel gebruikt.

De wijn van de maand die ik
ditmaal gekozen heb, komt uit
de Touraine en is gemaakt van
de Sauvignon Blanc druif. Het
wijnhuis, dat centraal in de
Loire ligt en geleid wordt door
de familie Barbou, ligt slechts
een kleine 30 km van het
prachtige kasteel Chambord af.
Het is een heerlijke frisse wijn

Programmaleider ZFM 
gestopt per 1 augustus

ZFM Zandvoort is de lokale omroep voor de gemeente Zandvoort.
Vanaf 1991 worden er radio-uitzendingen verzorgd die midden
in de samenleving staan. Sinds 30 juli 2005 is er een eigen ZFM
kabelkrant op de TV. De medewerkers zijn allemaal enthousias-
te vrijwilligers die veel vrije tijd in hun passie ‘ZFM’ steken.

door Nel Kerkman

Eén van de vele vrijwilligers is
Benno Veugen en per 1 augus-
tus legt hij zijn taak neer als
programmaleider. Wel blijft
hij nog zijn New Age program-
ma “Tep Zeppi “ verzorgen.
Met dit muziekprogramma 
is hij jaren terug bij Haarlem
105 en in combinatie met
ZFM en de Bloemendaalse AB
radio gestart. Als geboren en
getogen Haarlemmer is hij
door toeval in 1996 bij de
Zandvoortse omroep terecht
gekomen. Eerst als radiover-
slaggever bij live uitzendingen
op het Zandvoortse circuit,
waaraan Benno leuke herin-
neringen heeft. Hij ging toen
‘s ochtends om zeven uur op
zijn fiets richting circuit om
alle technische apparatuur
klaar te zetten om vervolgens,
met andere ZFM medewerkers,
radio te maken. Lange dagen,
maar qua sfeer erg gezellig en
dolle pret. Later is de verslag-
geving van de autosport naar
de studio verhuisd om de luis-
teraar meer variatie aan sport
en actualiteiten aan te bieden.

Van verslaggever naar
programmaleider
Niet alleen de autosport heeft
de aandacht van deze ambiti-
euze radiomaker. Ongemerkt
kwamen er allerlei andere pro-
gramma’s bij. Samen met Tom
Hendriks presenteerde hij om
de 14 dagen het actualiteiten-
programma Goedemorgen
Zandvoort in hotel Hoogland,
waar veel politiek om de hoek

komt kijken. Voor Benno soms
een struikelblok, omdat hij als
Haarlemse mug niet zoveel
van de Zandvoortse politiek af
weet. Hij was een stuwende
kracht van diverse thematische
uitzendingen, onder andere
het EMM magazine, debatten
met de politiek tijdens de ver-
kiezingen en met de gedepu-
teerde Patrick Poelmann over
de kustvisie. Langzaam maar
zeker draaide Benno mee in de
ZFM organisatie en de stap
was niet zo groot om Ron
Mense en Rein van Lunteren
op te volgen als programma-
leider. Door persoonlijke
omstandigheden moet Benno
het nu echter rustiger aan-
doen. Hij kijkt terug op leuke
maar ook emotionele radiomo-
menten. Want, zo zegt Benno,
radio maken is een uitdaging,
een creatief spel dat altijd blijft
boeien. De toekomst voor ZFM
ligt nog helemaal open, met
als grootste wens: bewegende
beelden op de tekst TV.
Voor dat medium zoekt ZFM
enthousiaste vrijwilligers die
evenementen gaan filmen om
daar vervolgens een documen-
taire van te maken. Benno blijft
op de achtergrond nog wel
aanwezig en zal met plezier
Tep Zeppi blijven uitzenden.
Zijn programmaleiderschap
draagt hij over aan Lenna van
den Haak. Zij zal de zware taak
op haar fragiele schouders
nemen. Per 1 augustus heeft de
lokale radio Zandvoort, voor
het eerst sinds zijn bestaan,
dus een vrouwelijke program-
maleider.

Benno Veugen (L) in actie op het circuit
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 32 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
1 augustus en de verdere in week 32 door het college
genomen besluiten zijn 8 augustus vastgesteld.
De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en
op de website.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Haltestraat 7, gedeeltelijk vergroten bedrijfspand,

ingekomen 02 augustus 2006, 2006-142Lv.
- Dr.C.A.Gerkestraat 41c, plaatsen hekwerk, ingeko-

men 03 augustus 2006, 2006-143Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publi-
catie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan
worden verleend, kan tegen ons voornemen daar-
toe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen.

Kapvergunningen verleend 
- Wilhelminaweg 42, 1 dennenboom, verleend 10

augustus 2006.
- Max Euwestraat 66, 1 conifeer, verleend 10 augus-

tus 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. Een schor-
sende werking wordt pas bereikt nadat de president
van de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Haltestraat 48, plaatsen staalconstructie, verzon-

den 01 augustus 2006, 2006-119Lv.
- Voltastraat 9, gedeeltelijk vergroten en veranderen

bedrijfspand met bedrijfswoning, verzonden 
03 augustus 2006, 2006-009Rv.

- Kostverlorenstraat 114, plaatsen zwembad, verzon-
den 07 augustus 2006, 2006-047Rv.

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking 
getreden Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 25 juli
2006  besloten tot het aanleggen van een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
Bilderdijkstraat 14.

Verkeersbesluiten 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten om 
- op 13 augustus 2006 ten behoeve van het houden

van de zomermarkt in het centrum van Zandvoort,
fysieke afsluitingen te plaatsen;
dat voor een dergelijke fysieke afsluiting van het
centrum van Zandvoort (middels dranghekken voor-
zien van retroreflecterend materiaal) de borden con-
form model C01 van bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 dienen te
worden geplaatst op de volgende locaties:

- in de Achterweg om verkeer richting de Haltestraat
tegen te gaan

- in de Diaconiehuisstraat direct ten westen van de
Nieuwstraat

- in de Koningstraat direct ten westen van de
Oosterstraat

- in de Kanaalweg direct ten westen van de
Oosterstraat

- in de Willemstraat direct ten westen van de
Prinsesseweg;

- in de Oosterstraat direct ten noorden van de
Prinsesseweg;

- in de Prinsesseweg (noordelijk en zuidelijke rijbaan)
direct ten westen van de Koninginneweg;

- In de Schoolstraat direct te noorden van de Louis
Davidsstraat;

- In de Cornelis Slegersstraat direct te zuiden van de
Louis Davidsstraat;

- In de Grote Krocht direct ten Noorden van de
Hogeweg;

- In de Oranjestraat direct ten noorden van de
Hogeweg;

- In de Swaluestraat direct ten noorden van het
Gasthuisplein;

- In de Pakveldstraat direct ten oosten van de
Swaluestraat;

- Op het Gasthuisplein direct ten zuiden van de aan-
sluiting met de Gasthuisstraat.

- In het dorpsplein direct ten oosten van de
Sandrinastraat

- In de Haltestraat direct ten zuiden van de Zeestraat;

dat de fysiek maatregelen en bebording bij de markt
op 13 augustus 2006 geplaatst zullen worden van
06.00u tot in beginsel 20.00u;

Zodoende is de locatie van het evenement: Prinses-
seweg, Louis Davidsstraat, Raadhuisplein, Haltestraat,
Kleine Krocht, Grote Krocht en Gasthuisplein vrij van
verkeer ten behoeve van:
- het verzekeren van de veiligheid op de weg;
- het beschermen van de weggebruiker en passagiers;
- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van

het voetgangersverkeer.

Tevens heeft het college van Burgemeester en
Wethouders besloten om op donderdag 10 augustus
2006 de borden E01 “verboden te parkeren” van 
bijlage I van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 met onderbord “A.S. Zondag” te
plaatsen op de locatie van de markt zodat de locatie
van de zomermarkt op 13 augustus vrij dient te zijn
van geparkeerde voertuigen.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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HAARLEMSE BUDGET      
     AUTO              BEURS
HAARLEMSE BUDGET      
     AUTO              BEURS

Grijpensteinweg 10, 2014 KX Haarlem, Tel.: 023 - 528 15 50, www.motorhuis.nl

WESTELIJKE RANDWEG LEIDSE VAART

SPANJAARDSLAAN

HERENWEG

ZANDVOORTWEG
HEEMSTEEDSE DREEF

GRIJPENSTEINWEG
HET MOTORHUIS

Extra LOW BUDGET zomeractie exclusief voor de regio

De fameuze Motorhuis Budget Auto Beurs is van  start
gegaan. Dit jaar voor het eerst ook in deze regio.

Is uw auto toe aan vervanging, twijfel dan geen moment, want de
Budget Auto Beurs barst werkelijk uit z’n voegen van de aanbiedingen.

MINIMALE INRUILPRIJS
VOOR ALLES DAT RIJDT: a 1.750,-

• Alle andere inruilprijzen a 1.750,- boven de officiële koers
• Alle occasionprijzen tijdens de beurs verlaagd
• Alle occasions voorzien van de best denkbare garanties
    en met support van de fameuze Motorhuis service
• uitgestelde betaling mogelijk
• minder geld, méér auto

Stelt 
u  zich voor; 

nu rijden in een 
mooie jonge auto, 

minder betalen en ook 
nog eens a 1,750,- 

extra inruil ont-
vangen

Zo-
veel auto-

voordeel heeft 
u nog nooit bij 
elkaar gezien!

Groot 
aanbod, 
talloze 
merken

Gratis
taxaties

NU RIJDEN
LATER BETALEN!!

U kunt zelf de prijs beïnvloeden met de bekende Motorhuis keuzepakketten:

BASIS: minimaal 6 maanden Motorhuisgarantie en 6 maanden pechhulp
COMFORT: minimaal 12 maanden Motorhuisgarantie en 12 maanden pechhulp
ALL IN: minimaal 24 maanden Motorhuisgarantie en 24 maanden pechhulp plus onderhoud*

U 
kunt nog 

op vakantie 
met uw  

“nieuwe” 
occasion

Afgelopen zaterdag is de
wedstrijdbaan voor het
KLM Open op de Ken-
nemer Golf en Country-
club in gebruik geno-
men. Een kleine tachtig
bekende en minder
bekende Nederlanders
waren uitgenodigd voor
een Celeb-Am wedstrijd
voor een goed doel.

Prof. mr. Pieter van
Vollenhoven was aan-
wezig en toonde weer
met golfen begonnen te
zijn na zijn duikongeluk
van ongeveer een jaar

gelden. Samen met onder
andere KLM-topman Leo
van Wijk, Jack van Gelder,
Ronald de Boer,Toine van
Peperstraeten, Danny
Blind, Ferry Maat, Freek
de Jonge, Gijs van
Lennep, ‘mister Golf’
Robbie van Erven Dorens,
Ties Kruize en de huidige
toernooidirecteur Daan
Sloter, speelden zij ruim
€30.000 bijeen voor 
een drietal goede doelen.
De baan werd overigens
in zeer goede staat
bevonden door de golf-
fanaten.

Autosport

23
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Het afgelopen weekend bezorge de BP Ultimate Masters bij veel
mensen kippevel. Dat kwam allereerst door het geweldige lawaai
dat Tom Coronel met de Ferrari V12 bracht. Het deed de Huizenaar
zichtbaar genoegen dat hij met het geluid de rasechte
Zandvoorters zowel zaterdags als zondags er toe bracht om 
‘s morgens om 9.00 uur de ramen wagenwijd open te zetten.

Uiteraard waren er ook de
demonstraties en in het
bijzonder de Spyker van 
Jeroen Bleekemolen, Johnny
Kane en Donny Crevels, waar-
bij eerstgenoemde de auto
mocht besturen. Naast Jeroen
Bleekemolen reed ook Jan
Lammers met de Dome mee,
maar veel belangrijker was het
optreden van Jos Verstappen
in de A1GP wagen waarmee
Verstappen op 1 oktober de
openingsrace gaat rijden voor
het landenkampioenschap.

Formule 3

Hoofdbestanddeel was uiter-
aard de Formule 3 race, waar-
bij Giedo van der Garde als
snelste had getraind. Zijn grote
concurrent, de Schot Paul di
Resta stond vlak achter hem.

Zoals ook in het verleden de
starts bij de Formule Renaults
een handicap waren voor de
Venendaler, zo was dat ook het
geval bij de belangrijkste
Formule 3 race. Van der Garde
kwam slecht weg en moest de
Zwitser Sebastien Buemi én
Paul di Resta voor laten gaan.
Uiteindelijk kwam Van der
Garde nog sterk terug, maar
hij wist de Schot niet te passe-
ren. Achter Van der Garde werd
Buemi derde.

Supercar Challenge
Opvallend was het optreden

van de equipe Wim Noorman
en Zandvoorter Danny van
Dongen in de Dutch Supercar
Challenge. In de eerste race
nam Van Dongen, nadat hij
een kort gevecht leverde met

Masters zorgt voor kippevel bij autosportliefhebber

BN’ers openen wedstrijdbaan voor
KLM Open 

Cor Euser, de leiding. Deze
moest de equipe later toch
weer afstaan, maar Noorman
was tevreden met de derde
plaats. In de tweede race
kwam het duo niet meer voor
in de top. Euser won de hecti-
sche race voor het duo Bakker
en Bakker met daarachter Jan
Storm.

BMW cup

In de BenQ Siemens BMW 130i
cup kon Tim Coronel tevreden
zijn over de Masters. “Het liep
geweldig”, aldus Coronel, die
zijn geest alleen zag zweven
toen de safety car op de baan
verscheen. Tweede werd Rory
Bertram met daar achter Adri
van der Hoek. Minder gelukkig
was het gastoptreden van de
beide Zandvoorters Allard Kalff
en Jan Lammers in deze race.
Zij moesten beiden de strijd
staken na een escapade in de
Tarzanbocht. Opvallend was
het rijden van Rintje Ritsma die

even op plek vijf lag en op weg
leek naar een podium plek,
maar uiteindelijk zesde werd.

Formule Ford
In de Formule Ford was het
good old Michel Florie die de
race won. Bij de First Division
was het de jonge Nicky
Catsburg die de overwinning
opeiste. Zandvoorter Jan Paul
van Dongen had een baal
weekend. “Hij heeft vier uur
gewerkt om een motor te ver-
wisselen, het leek wel Formule
1”, aldus vader Cees van
Dongen, die toch tevreden was

over zijn oudste zoon, omdat
hij met een geleende motor
reed. Van Dongen werd vijfde
in de First Division.

Seat Cupra
De race in de Shell Helix Seat
Cupra Cup werd een prooi voor
René Oudshoorn. Zijn co- equi-
pier Pim Hoekzema was tevre-
den. “Een winst in de lange
afstandsrace op vijdag en een
eerste plek in de sprintrace op
zondag is goed voor ons klas-
sement”, aldus Hoekzema na
afloop. Spectaculair was de

finish van Landmacht rijdster
Sandra van der Sloot die over
het gras op het rechte stuk de
kampioen van vorig jaar
Ronald Morien wist te ver-
schalken in de laatste ronde.

Oud Formule 1
Klaas Zwart zegevierde in de
Euro BOSS Serie. Hij werd
gevolgd door zijn schoonzoon
Tom Coronel. Derde werd
Patrick Daubreby. De race
bracht een serie Formule 1
modellen uit een grijs verle-
den, maar boeiend was het
schouwspel zeker.

Clio Cup
Mike Verschuur had een druk
weekend. De jonge Nijmege-
naar reed in Duitsland twee
races in de nieuwe Clio Cup 
en stond tweemaal op de hoog-
ste podiumplek. In Nederland
moest Verschuur met de oude-
re versie van een Clio zijn meer-
dere erkennen in de Emmenaar
Bertus Sanders. Derde werd Tim
Buijs. Allard Kalff, regerend kam-
pioen in deze cup, reed ook hier
een gastrace, maar verder dan 
een vijfde plaats kwam de
Zandvoorter niet.

Guido van der Garde in de achtervolging op Paul di Resta

Freek de Jonge

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zand-
voort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

De Haar Koning
Gemeente Zandvoort
Het Motorhuis
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
La Fontanella
Monuta
P. van Kleeff
Pole Position
Stichting Geluidhinder 

Zandvoort
Stichting ZorgContact
Take Five
Top Thuiszorg
Trade Ard Automobielen
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant

Strandpagina
6 Que Pasa
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Zomermarkt
Corry’s Kaashoek
De Bode
Dobey
Etos
Greeven, Makelaardij + 

Het Motorhuis
La Bonbonnière
Laurel & Hardy
NG New man Casual
Videoland

Administratiekantoor 
K. Willemse

AJR Groep
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beachclub Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Neuf
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

Allard Kalff (l) en Jan Lammers (r) vlogen tegelijkertijd uit de Tarzanbocht Foto: Chris Schotanus
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 STATIONSPLEIN 15/8 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen, goed onderhouden,
3-kamerappartement met ruim balkon (west)

•  2 slaapkamers, moderne keuken, luxe badkamer
•  Dit complex ligt nabij het strand, beschikt over een lift, 

inpandige garage en berging
•  Geschilderd en behangen in 2005 
•  Woonoppervlakte ca. 110 m2

Vraagprijs: € 339.000,-

 HOGEWEG 28/5 ZANDVOORT

•  3-kamerappartement op de 1e etage gelegen 
•  Inpandige parkeerplaats, separaat te koop 
•  Living met zonnig balkon, luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en moderne badkamer
•  Dit gebouw is v.v. een lift
•  Een appartement om zo te betrekken!
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs App.: € 298.000,- Garage: € 27.500,- 

 ZANDVOORTSELAAN 163 ZANDVOORT

•  Vrijstaande villa grenzend aan beschermd natuurgebied 
met gastenverblijf en garage

•  Fantastisch uitzicht over uitgestrekt duingebied
•  Diverse terrassen en vijverpartij
•  3 slaapkamers, royale living met haard,

luxe woonkeuken, luxe badkamer en sauna
•  Woonopp. ca. 265 m2, perceelopp. 2250 m2 

Huurprijs: € 2.950,- p/mnd (excl.)

 BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/707 & 708 ZANDVOORT

•  Knus 2-kamerappartement op de 7e verdieping
•  Balkon (11.15x1.40) met fantastisch uitzicht
•  Op ca. 10 meter van het strand gelegen
•  Afgesloten parkeerterrein
•  Geen naaste buren
•  Ideale starterswoning / ook geschikt als 2e woning
•  Woonoppervlak ca. 45 m2

Vraagprijs: € 124.900,-

 POSTSTRAAT 10 ZANDVOORT

•  Pittoresk voormalige visserswoning gelegen in één
van de rustigste straatjes van het centrum

•  Woonkamer met originele balken plafond
en roede verdeelde ramen, eenvoudige open keuken

•  Ruime slaapkamer v.v. enkele dakramen
•  De woning staat op de gemeentelijke monumentenlijst
•  Half vrijstaand

Vraagprijs: € 199.500,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

•  Zeer luxe uitgevoerd appartement op de 6e verdieping 
gelegen

•  Voorzien van alle denkbare comfort 
•  Zo te betrekken
•  Riant uitzicht
•  Dubbele garage en lift
•  Woonopervlak ca. 160 m2 (incl. terras)

•  2-kamerhoekappartement op de 6e verdieping
•  L-vormig zonnig balkon
•  Fraai uitzicht over dorp, duinen en zee
•  Centrale ligging t.o.v. centrum, strand en station
•  Ruim opgezet appartement
•  2 liften en berging in de onderbouw
•  Woonoppervlakte ca. 66 m2

 
Vraagprijs: € 179.000,- Vraagprijs: € 590.000,-

 PASSAGE 3/29 ZANDVOORT

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0632.indd   1 07-08-2006   12:03:49



het gezellige zomerse sfeertje
dat er heerste in Zandvoort!

Organisatie
Organisator Ferry Verbruggen
van Pole Position was achteraf
zeer tevreden. Er waren veel
standhouders en er was veel
publiek. “De organisatie gaat
eigenlijk steeds makkelijker. Je
weet steeds beter waar je

moet zijn wat betreft je con-
tacten, zoals hulpdiensten bij-
voorbeeld. Ook de samenwer-
king met de gemeente gaat
erg goed.” De mensen kochten
alleen iets minder bij de
kraampjes, vooral in verge-
lijking met de Voorjaarsmarkt.
Het enige nadeel vond de
organisator dat de Zomer-
markt tegelijk viel met een
ander groot evenement in
Zandvoort, namelijk de KLM

Raadhuisplein was er voor jong
en oud het één en ander 
te beleven. Gezellige straat-
muzikanten, eetkraampjes en
ballonnen, van alles wat.
Opvallend en een aangename
verrassing waren de tromme-
laars met de t-shirts van OVZ.
Al in de verte kon je ze aan
horen komen door het opzwe-
pende ritme van de trommels.
De verwachting was een
Braziliaans gezelschap, maar
het bleken allemaal oer-
Hollandse, swingende muzi-
kanten te zijn.

Op het Gasthuisplein kon de
kunstliefhebber deze zondag
terecht op het speciale Kunst-
Podium, genaamd “Stepp Inn
de wereld die kunst heet”.
Ongeveer 30 kunstenaars uit
Zandvoort, maar ook uit ande-
re delen van Nederland, stel-
den hier hun werk ten toon.

Het mooie weer zorgde voor
massa’s mensen. Het is maar
zelden zo ontzettend druk in
het dorp. Het was zelfs zo druk,
dat er af en toe geen doorko-
men aan was in voornamelijk
de Kerkstraat en Haltestraat.
Voetje voor voetje liepen de
mensen langs de kraampjes.
Dat de Zomermarkt een groot
succes was, bleek vooral aan

1
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Actueel
P3 Deal Fenemaplein

Zandvoortse 
Courant 

Actueel
P5 Zandvoort verzuipt!

De Mannetjes

‘Is er dan toch ooit bezuinigd
op dat waterbassin 

bij het Zwarte veld?’

Wateroverlast
in dorp

Zandvoort Optiek

Veel enthousiaste reacties 
op de Digipanel-mailing.
Heeft u gereageerd?
Hartelijk dank!

ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN

20 % korting
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Ford F150 5.0l Regular Cab Automaat
LPG, b.j. 1995, 87300mls, €8950 

nu €8350
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Sesam volkorenbroodje 
€ 0,75

• 3 Waldkornbollen € 0,75
• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig 
t/m zondag 20 augustus

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Sfeervolle Zomermarkt
Iedereen had het over het
weer, afgelopen zondag 
13 augustus tijdens de 
Zandvoortse Zomermarkt.
“Wat hebben we een geluk
vandaag!”, hoorde je overal
om je heen. Wat een voor-
namelijk bewolkte dag zou
worden, werd een stralende
zondag. Gelukkig, want
bij een Zomermarkt hoort
natuurlijk een zonnetje.

door Stephanie Vork

De omvang van de markt is
uitgegroeid tot een groot eve-
nement, dat plaats vindt in het
gehele dorp. In de Kerkstraat,
Haltestraat, Louis Davidstraat
en Prinsesseweg stonden in
totaal bijna 400 kraampjes
met kleding, zonnebrillen, sie-
raden, antiek en nog honder-
den andere soorten artikelen.
Maar je kon er niet alleen
terecht voor de koopjes, aan
straattheater en attracties was
ook geen gebrek. Onder ande-
re op het Badhuisplein en

Het bomvolle Raadhuisplein Foto: OvM Fotografie

Foto: OvM Fotografie

Cultuur
P11 Kunstmarkt Gasthuisplein

Sport
P23 KLM Open

Eén van de vele straattheater acts

Open. Hierdoor ontstonden er
grote files richting Zandvoort.
“Sommige mensen zijn niet
eens Zandvoort ingekomen
door de drukte, die maakten in
Heemstede al rechtsomkeert.”
Toch is Ferry Verbruggen meer
dan tevreden en trots vertelt
hij dat de Zandvoortse
Zomermarkt tot de top 10 van
de grootste markten behoort.
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen dat 

Charles Moerenburg
is overleden.

Charles heeft, als mede oprichter, 
oud voorzitter en bestuurslid, 

een onuitwisbaar stempel gedrukt 
op zowel Gemeente Belangen Zandvoort 

als op de Zandvoortse politiek.
Wij zullen Charles’ inbreng en visie 

vreselijk missen.

Wij wensen zijn vrouw 
Wil,

zijn kinderen 
Dennis en Anne-Laure,

Romanie en Chris 
en zijn kleinkinderen 

Rachel, Antoine en Charlotte

namens het bestuur, fractie en de leden van 
Gemeente Belangen Zandvoort

heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Lieve Papa,

Onvoorwaardelijk was jouw liefde
Onbeschrijfelijk is nu mijn pijn

Ongelofelijk dat de wereld gewoon doordraait
Voor mij zal hij nooit meer hetzelfde zijn

Rompeltje

Zoveel dingen nog in het verschiet
Nu alleen intens verdriet

Lieve schoonvader, lieve vriend
In dit leven had jij meer verdiend

Chris

Daar waar de wolken zweven
En de kleine sterretjes schijnen
Daar ergens zal hij verder leven

Verlost van zijn pijnen

En als je hem erg mist 
Kijk je eventjes omhoog

En zie je zijn sterretje stralen
Net voorbij de regenboog

Dag lieve opa Charles,

Antoine en Charlotte 

Moe en uitgestreden,
ben je van ons heengegaan.

Dankbaar dat je niet te lang hebt geleden,
moest je afscheid nemen van 

het aardse bestaan.
Ooit zullen wij elkaar 

weer tegenkomen en dan,
kunnen wij terug kijken naar de jaren 

die wij wél samen konden beleven
Want wat is anders de zin van het leven?

Charlie
Wij missen je!

Wil, Dennis, Anne laure, Romanie, Chris,
Rachel, Antoine en Charlotte

héél veel sterkte deze tijd
Wij zullen er altijd voor jullie zijn!

Wim, Astrid, Mark en Frank van der Veld

In verband met het overlijden van de heer
Moerenburg is de Drogisterij Parfumerie 
vrijdag 18 augustus de gehele dag gesloten.
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

is het effe wennen. Onze
kleindochter Steffie logeert
een weekje bij ons. Gewoon
om het ‘oma en opa gevoel’
weer mee maken. Normaal
zijn we altijd een paar dagen
in Leek en genieten dan opti-
maal van de kleinkinderen.
Een week naar Zandvoort is
voor ons en Steffie best heel
heftig! 

Voor een week is de aandacht
bij huize Kerkman anders dan
anders. Geen jazzmuziek van
opa op de cd speler maar K3
liedjes. Ook de computer is
dit jaar een aantrekkelijk
apparaat en wordt door haar
aardig ontregelt. Eigenlijk
mag ze van haar moeder
hooguit tien minuten achter
de computer zitten. Bij oma
is het een uur. Dat wordt
straks bij haar thuis de teu-
gels aantrekken. Het strand
en vooral de zee hebben voor
Steffie een grote aantrek-
kingskracht. Helaas is het
geen strandweer maar toch
zwemmen we elke dag even
in zee.Voor mij een hele over-
winning want een zoutwa-
terrat ben ik niet. Verder is er
voor een zevenjarig meisje
niet zoveel in Zandvoort te
doen. Je kunt een keer naar
het Juttersmuseum gaan,
maar om dat elke dag te
doen is geen optie. Gelukkig
komt onze Zandvoortse klein-
dochter Eva ook twee dagen
logeren. De twee nichtjes
kunnen ondanks het leeftijd-
verschil goed met elkaar
opschieten. Maar als ik
gedacht had dat ze lief met
poppen zouden spelen? Mooi
niet! 

De muziek wordt nog een
streepje hoger gezet en 
er wordt flink gedanst
door de meiden. Lekker keten
in de tent van opa en oma.
‘s Avonds liggen de dames
uitgevloerd in ons tweeper-
soonsbed te slapen. Lief om
te zien.Wij slapen na veertig
jaar in gescheiden bedden.
Ook wij zijn bekaf. Het opa en
oma gevoel is na het weekje
weer aardig bijgetankt.

Nel Kerkman

Tijdens zijn vakantie in het Franse Juan les Pins is woensdag 
9 augustus de bekende Zandvoortse ondernemer Charles
Moerenburg op 57-jarige leeftijd overleden.

De wethouders Bierman en Tates zijn beiden verantwoordelijk
voor de plannen van de Midden Boulevard. Op 29 mei hebben
zij tijdens een gesprek met de heer Serry, voorzitter van de
Stichting Bewonersbelangen Midden Boulevard,
gesproken over mogelijke wijzigingen 
in de plannen betreffende het
Van Fenemaplein.

In memoriam 
Charles Moerenburg

Mogelijke “deal” met
flatbewoners Fenemaplein

Moerenburg, die al geruime
tijd ziek was, werd op 17 januari
1949 geboren in het Brabantse
Oisterwijk. Op 1 juni 1975 kwam
hij naar Zandvoort en nam 
de drogisterij van de firma
Klokkers aan de Haltestraat 46
over.

Parfumerie
Moerenburg bleek al snel een
voortvarende ondernemer
met toekomstvisie te zijn,
want al op zaterdag 21 juni
1975 verhuisde Drugstore
Moerenburg naar het pand
Haltestraat 8. Op 12 septem-
ber 1975 begon hij in het
pand Haltestraat 46 Reform
Moerenburg, een bedrijf dat
per 2 februari 1976 werd
samengevoegd in het pand
Haltestraat 8 met Drugstore
Moerenburg. In 1984 namen
Charles en zijn vrouw Wil
Parfumerie Hildering over aan
de Kerkstraat 23. De naam
Hildering werd aangepast in
Wildering.

Duitsland
Eind jaren negentig werd na
een ingrijpende verbouwing

het huidige pand Haltestraat
1 betrokken en de zaken aan de
Kerkstraat 23 en Haltestraat 8
samengevoegd tot het huidi-
ge Drogisterij Parfumerie
Moerenburg. Een bedrijf dat
onderleiding van het echtpaar
Moerenburg uitgroeide tot een
begrip in Zandvoort.

Ondernemers
Naast zijn bedrijf zette Charles
Moerenburg zich ook in voor
de belangen van de Zand-
voortse Ondernemers. Zo was
hij van 1979 tot 1986 voorzit-
ter van de Federatie Handels-
vereniging Hanze waarmee hij
in 1983 het 75-jarige bestaan
vierde. In 1998 zette hij zich
opnieuw in voor de belangen
van de plaatselijke onderne-
mers. Nu als bestuurslid van
de Ondernemersvereniging
Zandvoort, met welke organi-
satie hij medeverantwoorde-
lijk was voor een groot aantal,
vaak ludieke acties. Met als
doel de binding tussen mid-
denstander en consument te
bevorderen.

Politiek
Vanaf begin jaren negentig
was Charles Moerenburg
actief in de politiek. Hij was 
tot voor enkele jaren geleden
voorzitter en actief lid van
Gemeente Belangen Zandvoort.
De gemeenschap Zandvoort
verliest in Charles Moerenburg
een actieve ondernemer, die
veel gedaan heeft om de
belangen van zijn Zandvoortse
collega’s te behartigen, maar
daarbij nimmer het algemeen
belang uit het oog verloor.

Het voorstel van de wethou-
ders is om; af te zien van 
de voorgenomen 55 woningen
op het dak van de parkeer-
garage van het Fenemaplein
en daarvoor in de plaats een
andere pakeermogelijkheid
aan te bieden.

In de brief van 13 juli van de
heer Serry (de brief is in het
bezit van de redactie van deze
krant) staat ondermeer het
volgende: Volgens het RFP
moet op het Fenemaplein-
gebied het leeuwendeel van 
de parkeerplaatsen worden
gecreëerd die nodig zijn om 
op het Fenemaplein 55 en 
op het Palacegebied 108 
nieuwe woningen te kunnen
bouwen en tevens te voorzien
in de parkeerbehoefte voor
toeristische bestemmingen.
De gemeente wilde deze plaat-
sen in en om het flatgebouw
creëren.

Maar de VVE van de Fenema-
pleinflat is faliekant tegen de
bouw van de 55 Duinplus
woningen op het plein, omdat
dit het “genot van zeeuitzicht”
zou weghalen. Om de bewo-
ners tegemoet te komen, stel-
len de wethouders Bierman en

Tates voor om nieuwe parkeer-
plaatsen te realiseren door 
aan de achterzijde van de
Fenemapleinflat een dak 
over de Passage aan te 
brengen, dat dan zou doorlo-
pen tot aan de geplande
nieuwbouw langs de Burg.
Engelbertstraat. Hierdoor 
zouden op de Passage en
onder de nieuwbouw parkeer-
plaatsen kunnen worden 
gecreëerd.

De voorzitter van de belangen-
groep is van mening “dat deze
benadering wellicht voldoen-
de draagvlak zal kunnen ver-
krijgen bij de betrokkenen”.
Echter een voorwaarde 
daarvoor zal moeten zijn,

volgens Serry, dat in het
nieuwe beleidsdocument voor
het ontwerpbestemmings-
plan de voorziene bouw van 
de 55 woningen komt te ver-
vallen en in de plankaart het
Fenemapleingebied wordt
bestemd als “wonen, open
plein” aldus zijn brief aan het
college. Of de wethouders daar
mee instemmen wordt pas
duidelijk als op 14 december
het ontwerpbestemmingsplan
aan de raad wordt aangebo-
den.

Charles Moerenburg

“Zee uitzicht” over het Van Fenemaplein

Aangehouden vanwege geluidsoverlast
Afgelopen zaterdag heeft de
politie omstreeks 20.00 uur op
de Van Speijkstraat een 26-jari-
ge man uit Zandvoort aange-
houden vanwege geluidsover-
last. Toen de politie hem
meedeelde dat zijn geluidsap-
paratuur in beslag zou worden
genomen, begon de man zich

daartegen te verzetten. Hij is
overgebracht naar het bureau.
Een 24-jarige man uit Zandvoort,
die hierbij aanwezig was, kreeg
slechts een proces-verbaal van-
wege geluidsoverlast.Tijdens de
aanhouding vond de politie ook
een mes en een wikkel cocaïne.
Die zijn ook in beslag genomen.
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Augustus
Strandschaaktoernooi,
strandpaviljoen Wander en Karin (nr.8).
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 18
augustus 17.00 uur bij Edward Geerts,
tel. 5717978 of 
per email: ruudzandvoort@hetnet.nl
(max. 90 deelnemers)

Kerkplein Concert: Koorconcert
Utrechts Byzantijns Mannenkoor o.l.v.
Grigori. Protestantse kerk, aanvang
15.00 uur, toegang gratis 

Racemarkt. Centrum en Noord-
boulevard tot aan het circuit

Zandvoort(A)live,
Live muziekfestival in centrum 

Zandvoort(A)live, Live muziekfestival
strandpaviljoens 13, 14 en 15

September
DTM
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft,
Circuit Park Zandvoort

Trophy of the Dunes,
Circuit Park Zandvoort

Classic Concerts: Koorconcert,
Ensemble Vocaviata o.l.v. Jaap de Boo
Protestantse kerk,
aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk

Schilderen voor 
kinderen in Agathakerk

Je eigen droombeeld op papier zetten. Je verbeel-
ding laten spreken. Onder deskundige begeleiding
kunnen kinderen hun bedenksels eigenhandig leven
inblazen door ze te schilderen. Dus staan er in de kof-
fieruimte van de Agathakerk tafels, materialen en
limonade klaar voor een creatieve middag op 19
augustus.

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Augustus Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-

00.30
02.00
02.59
03.48
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

Zondag 20 augustus
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J.A. van Selms uit Haarlem 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. M.J. Koppe uit Waddinxveen
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur Mevr. Ds. I.C. Visser uit Den Haag
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur dhr. P. v.d. Smaal
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. v. Polvliet
m.m.v. Peter v.d. Heyde, piano, Aimée Kraak, zang

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.
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Bij zo’n speels avontuur
zijn je paps, mams en
grootouders uiteraard
overbodig. Ben jij tussen
de zeven en veertien?
Durf je het aan om te
schilderen? Ben je nieuws-
gierig hoe jouw dromen
er op papier uitzien? Dan
is deze Schilder-Je-Droom-
Middag op je lijf geschre-
ven. Er zijn voldoende
schildermaterialen aan-
wezig. Zorg wel dat je kle-
ding aan hebt die best
vies mag worden.

Om ieder de nodige aan-
dacht te kunnen geven
zal de schildersgroep niet

groter zijn dan zo’n 12 jon-
gens en meisjes,dus vol is
vol. De schildermiddag op
zaterdag 19 augustus
2006 begint om 14.30 uur
en duurt tot ongeveer
16.30 uur. De leiding is 
in handen van de
Zandvoortse kunstenares
Hilly Jansen en met assis-
tentie van Mirjam Engels
en Loes Sweerts. De toe-
gang is bedoeld voor kin-
deren vanaf 7 jaar en
wordt gratis aangeboden.
De middag staat in het
teken van de expositie in
de Lokale Kerken ‘licht
Loes toe’. Opgeven kan via
tel. 5712863.

Familieberichten

Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur
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Visie Raadhuisplein
Na anderhalf jaar wordt de
politiek wakker gemaakt
door diverse publicatie’s 
in de media over het
toekomstbeeld van het
Raadhuisplein. In het kwar-
taalblad van Genootschap
Oud Zandvoort ‘de Klink’
staan uitgebreid de tekenin-
gen van het plan. Ook raads-
lid Gijs de Roode (CDA) heeft
in een brief aan het college
drie vragen gesteld.
Inmiddels heeft het college
met ‘heldere’ bewoording De
Roode antwoord gegeven,
“…ten aanzien van de moge-
lijke ontwikkelingen op de
locatie Kerkplein 9/9a wordt
er op dit moment nog
gewerkt aan het in kaart
brengen van de mogelijkhe-
den. Tevens wordt gekeken
naar de financiële haalbaar-
heid, het College zal eind
2006 haar visie kenbaar
maken. Uiteraard zal bij de
uitwerking van de ontwikke-
lingen nadrukkelijk aan-
dacht worden besteed aan
de passendheid binnen de al
bestaande bebouwing in de
omgeving”. Hoe klein cq.
massaal het ‘passende’ stuk-
je van de legpuzzel Raad-
huisplein eruit gaat zien
wordt in de brief niet toege-
licht. Het zal in ieder geval
een gepuzzel worden want
pleinen en open ruimtes
zouden, volgens het huidige
college, niet meer volge-
bouwd worden.

Doe de afvalrace
Een populaire fabel is dat
afval scheiden geen zin
heeft, want alles gaat toch
op één hoop. Het feit is dat
glas, papier, karton, GFT, klein
chemisch afval, textiel en
restafval allemaal apart
kunnen worden verwerkt,
wanneer deze gescheiden
aangeleverd worden. Alleen
bij de glasbak in de buurt
van Dirk van de Broek bij 
het Schuitengat is de glas-
bak enige tijd geleden 
vervangen voor een onder-
grondse glascontainer waar-
in slechts één stortopening

zit. Dus alle kleuren glas
komen daarin bij elkaar. De
fabel wordt hierdoor beves-
tigd; het heeft geen zin om
uw glas in 3 kleuren te sor-
teren.

GFT afval
Veel bewoners bewaren nog
braaf het GFT afval ge-
scheiden van huishoudelijk
afval en doen dit in de GFT
containers. Zo ook de bewo-
ners van het Fenemaplein,
maar na een incident op 2
augustus misschien niet
meer. Op die dag kwam ‘Van
den Heuvel totale bliksem-
beveiliging Haarlem’ langs
op het Burg. van Fenema-
plein. Daar leegde dit bedrijf
de GFT containers. Het GFT
afval werd met een schep 
in plastic zakken gedaan.
Vervolgens werd het huis-
houdelijk afval in de contai-
ners (die naast de GFT con-
tainer staan) gedeponeerd.
Het zou kunnen zijn, dat alle
afval naar de afvalverbran-
dingsoven verbrand wordt,
waarbij energie wordt
gewonnen. Waarschijnlijk
levert energie meer op dan
GFT-compost, relatief dure
compost, omdat uit GFT
afval veel ongewenste zaken
moeten worden gescheiden.
Wellicht is het logischer en
worden er nog meer afvalin-
zamelingkosten bespaard
als de GFT containers bij het
Fenemaplein worden weg-
gehaald.

Hemelwater

Door de regen van vrijdag jl.
zijn de putdeksels weer in
diverse straten (Brederode-

straat, Haarlemmerstraat,
Koninginneweg) omhoog
gekomen, waarbij het weg-
dek behoorlijk is beschadigd.
Omdat het ‘bouwvak’ is, kon
de gemeente waarschijnlijk
geen stratenmakers vinden
om de stenen op hun plek te
leggen. Dan maar de straat
(Koninginneweg) in zijn
geheel afsluiten. Gelukkig
zijn de straten inmiddels 
hersteld

Natte voeten

Na een zonnige zomermarkt
viel maandag de regen met
bakken uit de hemel. De stra-
ten, omgeving dorpscen-
trum, veranderden weer in
stinkende slootjes met drij-
vende afvalcontainers, rond-
dobberend vuil en dansende
putdeksels. Fietsers en auto’s
ploeterden door het water
en bij menig geparkeerde
auto kwam het water tot
aan het portier te staan. Op
de gemeentelijke website
vindt men dat er in de afge-
lopen jaren flink is geïnves-
teerd in de verbetering van
de riolering en de afvoer van
hemelwater. De Zandvoortse
belastingbetaler die, via 
de hoge rioleringsheffingen,
de verbeteringen aan het
riool mee financiert, heeft
waar voor zijn geld gekregen.
We hebben geen waar voor
ons geld gekregen maar 
wel natte voeten en onder-
gelopen kelders! Het wordt
tijd om de putten goed
schoon te maken, daarvoor
betalen we toch ook onze
rioolbelasting.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Stortbuien treffen Zandvoort
Het is al weer een tijd geleden maar afgelopen weekend was
het weer raak: Pluvius regeerde over Zandvoort met als gevolg
ondergelopen straten, huizen en kelders als gevolg van stortbui-
en. Op de Koninginneweg en in de Wilhelminastraat werden
zelfs de putdeksels omhoog gedrukt en op het Friedhoffplein
ontstond een gat ter grote van een personenauto. Een geluk bij
een ongeluk is dat er al een groot gedeelte van het riolerings-
systeem van onze badplaats al is vervangen. Toch sprak de
gemeente slechts van “beperkte overlast”.

Dat gedeelte, van voornamelijk
het lager gelegen centrum, had
dan ook veel minder last van de
overvloedige neerslag. Toch 
was het gedeelte achter het
Gemeenschapshuis, van ouds-
her altijd al de klos,nu weer een

klein rampgebied. Het wordt
dan ook tijd dat er haast
gemaakt wordt met de rest van
het centrum.Volgens het KNMI
is het niet uitgesloten dat er in
de toekomst veel meer van dit
soort wolkbreuken zal ontstaan.

Foto: Chris Schotanus

Waterfietsen in de Haarlemmerstraat

Stratenveger doet zijn werk op de Burg. v. Alphenstraat

‘Stralend Zandvoort’ meldt de poster...

Een overvolle vijver in Park Duijnwijk
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Nadat SP lijsttrekker Ingrid de
Leeuw wegens een verhuizing
naar het zuiden des lands uit
de partij stapte, was het niet
meer dan logisch dat Willem
Paap haar zou opvolgen.
Ondanks dat de raad met
reces is, is Paap druk bezig om
enkele voorstellen aan de raad
uit te werken. “De politiek
houdt me zeker dagelijks
bezig, of de raad nu in reces is
of niet,” glimlacht Paap.

Politiek Interview met raadslid SP

“Op dit moment ben ik bezig
om een initiatief voorstel in te
dienen over computers die ik
beschikbaar wil stellen voor de
minima in Zandvoort. Om de
vijf jaar worden computers van
de gemeente Zandvoort ver-
vangen. Deze computers zijn
nog helemaal niet afgekeurd en
kunnen net zo goed nog jaren
gebruikt worden.”De voorgaan-
de keren dat de computers van
de gemeente vervangen wer-
den gingen deze naar andere
doelen, bijvoorbeeld de
Zandvoortse basisscholen.“Op
zich is daar niets mis mee,maar
ik zou het een goede zaak vin-
den als deze pc’s nu naar ande-
ren gaan”, licht Paap zeer rustig
toe in Café Neuf.

Momenteel bekijkt hij in hoe-
verre dit voorstel te realiseren
is. De opslag moet geregeld
worden, een plaats van uitgif-
te en nog wat andere zaken.“Ik
dien het pas in op het moment

dat ik weet dat alles mogelijk
is en te realiseren valt. Je moet
geen halve plannen indienen,
daar heb je niets aan. Eerst alles
uitzoeken, dat is altijd het
beste”, beredeneerd Paap.

Op de vraag wat de Zand-
voortse bevolking nog meer
van Paap en de SP kunnen ver-
wachten is hij kort maar krach-
tig. “Zandvoort moet opge-
waardeerd worden. Ik woon
hier al 49 jaar en zie dat
Zandvoort niet meer de allure
heeft van vroeger. Natuurlijk is
ons dorp in eerste instantie een
woonplaats, maar toerisme is
ontzettend belangrijk. Zand-
voort moet meegaan met de
tijd, dat vind ik erg belangrijk”.

Wat betreft de grote projecten
hoopt Paap dat er nu eindelijk
schot in de zaak gaat komen.
“Ik hoop dat het project mid-
denboulevard echt van de
grond komt, dat het Louis
Davids Carré een goede inves-
tering zal zijn voor Zandvoort
en natuurlijk dat de voorstel-
len die SP indient aangenomen
worden door de gemeenteraad.

Want de SP staat niet stil.
Inmiddels is Paap nog met een
ander idee bezig, maar daar
komt hij pas mee als het
zomerreces voorbij is en het
idee goed uitgewerkt is. “We
zijn dan wel een kleine partij,
maar we laten van ons horen!”
zegt Paap vastberaden en met
een grote glimlach.

Willem Paap

De echte Zandvoorter Paap voel-
de zich vanaf begin af aan al
aangesproken door de SP.“Vooral
op landelijk gebied trok het pro-
gramma van de SP mij aan. Ik
ben toen ook lid geworden van
de partij. Al snel ga je in je eigen
woonplaats kijken of je daar ook
iets kunt betekenen. De landelij-
ke politiek staat toch ver van je
af en plaatselijk kun je veel meer
betekenen”, aldus Paap.

Vier jaar geleden is het balletje
gaan rollen. Na een vergadering
bijgewoond te hebben van de SP
in Haarlem, is besloten om ook
een SP in Zandvoort op te rich-
ten. De afgelopen verkiezingen
heeft de SP 1 zetel gehaald, wat
enigszins teleurstellend was.
Ondanks dat laat Paap zich niet
van de wijs brengen en is hij druk
bezig met het uitwerken van
voorstellen.

Rekreade succesvol afgesloten
Afgelopen vrijdag was het weer Santekraampje. Een ieder weet
dan dat de Rekreade er weer opzit. Negenendertig jaar gele-
den is men begonnen om kinderen van Zandvoorters en hun
gasten in de zomer twee weken te vermaken. Het initiatief ging
uit van de gezamenlijke Zandvoortse kerken en werd een door-
slaand succes.

Omdat het vrijdag nog regen-
achtig was, werd al snel beslo-

ten om Santekraampje binnen
te doen en wel in het gebouw

van Pluspunt. Het heeft de pret
absoluut niet gedrukt want
het was gezellig druk en de
kinderen konden allerlei acti-
viteiten doen. Ook voor de
inwendige mens hadden de
medewerkers van de Rekreade
gezorgd.

Omdat de Rekreade komend
jaar veertig jaar bestaat, wil het
bestuur graag met personen in
contact komen die nog herin-
neringen en anekdotes hebben
over de afgelopen negenender-
tig keer. Van de zaken die bin-
nen komen willen ze dan een
boek laten maken. Neemt u via
email contact op met:
rekreade2005@gmail.com of 
met Maaike Cappel via 
tel: 57 12 999.

Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 23-24 23 22 21

Min 14 14 14 13

Neerslag 70% 80% 75% 60%

Wind z.o. 3-4 zuid 3-4 zw. 3-5 wzw. 3-5

mede mogelijk gemaakt door:

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Niet heel verwonderlijk dat de
Koninklijke hier gewag van
maakte, want een tamelijk
betrouwbare weerregel geeft
aan dat na een zeer warme
julimaand augustus ook dik-
wijls te warm verloopt.
Kennelijk geldt deze stelregel
voor ‘normale’ zomers, want
anno 2006 gaat het verhaal
totaal niet op, maar dit is dan
ook geen normale zomer. Een
recordwarme julimaand die
wordt gevolgd door een uit-
zonderlijk natte en te koele
augustus is eigenlijk nog nooit
vertoond. Kennelijk krijgen we
nu de rekening gepresenteerd
van de absurd warme voor-
gaande maand. Het nog altijd
te warme zeewater is hier
goeddeels debet aan en dit
dan vooral in combinatie met
telkens opvallend koele lucht-
aanvoer vanuit west tot
noordwest.

De zware neerslagen waren
ook afgelopen maandag niet
van de lucht.Diverse delen van
Zuid-Kennemerland liepen
onder en de neerslagsommen
waren indrukwekkend met in
Haarlem en richting Zandvoort
soms meer dan 50 millimeter
in luttele uren! Sedert 1981
kwamen dit soort zondvloe-
dachtige hoeveelheden slechts
vier keer voor in het gebied.We

Bijna triomfantelijk werd er op de internetsite van ons door-
gaans nogal behoudende nationale weerinstituut te de Bilt
melding gemaakt van een waarschijnlijk dik twee graden te
warme augustus, enige weken terug.

Meer dan 50 millimeter in korte tijd

kennen de ‘vertrouwde’ beel-
den van decimeters water in
het dorp (en op de Kost-
verloren) na zulke mammoet-
buien. De ronduit koele fase is
nu even voorbij, want deze
week komt de 24-25 graden -
tijdelijk- weer in zicht.

Stabiel evenwel wordt het
geenszins, want in een welis-
waar zwoele zuidelijke stro-
ming komen uiteindelijk
andermaal buien op Neder-
land af. Donderdag en vrijdag,
het weekeinde incluis, zullen
dus niet droog verlopen.
Waarschijnlijk is opnieuw veel
regen en wateroverlast moge-
lijk vanaf vrijdag, waarbij er
mogelijk enkele tientallen
liters water per vierkante
meter kunnen vallen in korte
tijd. Komende week lijkt het
weer iets op te knappen,maar
om nu te spreken van een
structurele weersverbetering
voert te ver. Al met al blijft
augustus een zorgenkindje,
hetgeen niemand eigenlijk
voor mogelijk hield eind juli.
Voortschrijdende warmte
immers was het parool!

De grillen dus van het
Nederlandse weer en zoals
oud-weerman Hans de Jong
van de NCRV altijd zei: “het
weer kopieert nooit”….
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Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Boom Strandpaviljoen 11

voor reserveringen 
(023) 5717580 Zandvoort

Voor vlees - en
visspecialiteiten

Het leven is er om 
ont-dekt te worden!

Laat u verrassen bij 

Ganpati op het naturelstrand.

www.ganpati.nl

NIEUW BIJ GANPATI; 
DE SCHILDERCOACH. 
Tel.06-16814617 (zie ook www.deschildercoach.nl)
Aangeboden: creatieve workshops met 
verschillende thema’s.
Schilderen, tekenen en boetseren op het strand
met de zon als inspiratiebron en het geluid van 
de zee als achtergrond muziek.
Door middel van kleur, vorm en lijn ont-dekt u
de kunstenaar in uzelf! 

Wegens groot succes: 
nu meerdere (hatha)yogalessen voor beginners en
gevorderden
Zaterdag en zondag 10.30-11.30 en 17.30-18.30

Info:
023.5712460
06.54270763
a3@ganpati.nl
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Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Augustus Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Kip Kerrie

(kipblokjes met kerrie saus)

* 3 stokjes Kipsaté
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant

Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort
Tel.: 023-57 166 31

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Krant niet ontvangen? ivm vakantie bel vrijdagmiddag 
18 en 25 aug. voor 15.00 uur

0251 - 674433

Top Thuiszorg
Een Top Team voor Top zorg

Heeft u thuiszorg nodig?

Wij hebben een team van gemotiveerde verpleegkundigen en 
verzorgenden, die graag kwaliteit en aandacht geven aan de cliënt

Wij bieden: Verpleging en verzorging
Huishoudelijke verzorging
Terminale thuiszorg
Psycho-sociale begeleiding

Met een persoonsgebonden budget, het PGB, kunt u bij Top Thuiszorg
zorg inkopen afgestemd op uw persoonlijke wensen en situatie. Wij
komen vrijblijvend en kostenloos bij u langs om uw vraag te bespreken.
Voor informatie kunt u bellen met A. Hijner, 023-5714635 of 06-52022639

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

SALSA BEACH TOUR
LICOR 43

LIVE PERCUSSIE EN EEN 
LATIN DJ

ZATERDAG 19 AUGUSTUS
VAN 19.00 UUR TOT 00.00 UUR

GRATIS ENTREE
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Toerist van de week

Waar vind je toeristen tijdens eeuwigdurende regenbuien? Niet
op het strand of op de boulevard natuurlijk. Zelfs het dorp ziet
er verlaten uit. En op de camping kom ik zelf liever niet wan-
neer het met bakken uit de lucht komt. Het noodplan werd
Center Parcs. Daar zijn volop toeristen te vinden! Zoals de fami-
lie Rolleman.

Circuit grootste trekpleister

door Stephanie Vork

Moeder Caro, vader Jan, doch-
ter Nicole en familievriend
Kevin komen uit Vinkenbuurt,
gemeente Ommen. Caro doet
de administratie van een auto-
schadebedrijf en Jan is beton-
boorder in het dagelijks leven.
Ze verblijven een midweek in
Park Zandvoort. Dit is alweer
de vijfde keer dat zij naar
Zandvoort zijn gekomen om
hun vakantie te vieren. Het
bevalt ze blijkbaar. Als ik vraag
wat ze nou zo leuk vinden hier,
zegt Caro dat de grootste trek-
pleister eigenlijk het circuit is.
Vooral de mannen zijn gek van
racewagens. Ze nemen altijd
even een kijkje op het circuit
park. De familie Rolleman komt
zelfs in oktober alweer terug
naar Zandvoort voor de veel-
belovende A1 Grand Prix Series.
Jan en Caro hebben gelukkig
al kaartjes en een verblijfplaats
kunnen regelen.

“Naast de liefde voor het cir-
cuit”, vertelt Caro,“komen wij
hier graag onze vakantie vie-
ren vanwege het strand.” Het
liefst komen ze dan bij
Strandpaviljoen 26. Maar ja,
wat te doen als je net in zo’n
week terecht komt met voor-
namelijk regen? “Oh, wij ver-
maken ons wel hoor! Dan
gaan we zwemmen of bow-
len. Er is genoeg te doen.” De
familie Rolleman lijkt zich
hierover geen zorgen te
maken. Ze weten dat wanneer
je in Nederland op vakantie
gaat, je nooit zeker over het
weer kunt zijn. Caro is erg
enthousiast over Zandvoort
en ze zegt dat ze hier niks
mist. Maar dochter Nicole
kent haar moeder goed en
verbetert haar. “Mam, je mist
wel iets als je hier bent:
Alfa bier!” Ja, dat was waar.
Haar favoriete Limburgse bier
heeft Caro nog nergens in
Zandvoort kunnen vinden.

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort wel 
heel aantrekkelijk

Al ruim 1000 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

stad houdt de politie de weg
voor de karavaan open, zodat
ze de dagfinish snel wisten te
bereiken.“Er staan massa’s chi-
nezen die ons als buitenaard-
se reuzen bewonderen en foto-
graferen.”

Dag 26 begon met een benau-
wende, vochtige hitte. Net
toen de auto’s door een sme-
rig stinkend kolenwingebied
rijden, begon het te regenen.
Overal stonden mensen te
zwaaien en ‘dat gekke zooitje
Hollanders’ uitbundig begroe-
ten. “Als we dag 27 vertrekken
zien we vrouwen de weg
vegen (!) en het gras in de
plantsoenen met een schaar-
tje knippen”zegt Cees verwon-
derd. De Europeanen werden
gezien als buitenaardse
wezens en van top tot teen

Rally gezien vanuit de camera-auto
exclusief verslag voor de Zandvoortse Courant

De karavaan heeft haar eindbestemming bereikt. De Amsterdam
- Beijing Rally doorkruiste vijftien landen op twee continenten.
Op 13 augustus zijn de Nederlandse avonturiers aangekomen
in de hoofdstad van China. Exclusief voor de Zandvoortse
Courant gaf Cees Geursen van de Zandvoortse slipschool regel-
matig zijn belevenissen door.

bewerkt door 
Ton Timmermans

Voor dag 22 stond ‘maar’ 385
kilometer op het programma.
“De karavaan startte op een
hobbelige zandweg. Later op
de dag maakte de cameraman
prachtige beelden van auto’s
gehuld in enorme stofwolken.
Geweldig als tv-beeld, maar
voor de coureurs een hel”. Op
de zondag voerde de route van
770 kilometer vrij probleem-
loos naar de tussenstop
Lanzhou.

Op dag 25 trekken de
Nederlanders voor dag en
dauw via een superbrede brug
over ‘The Yellow River’. Ook nu
voerde de weg door de Gobi-
woestijn; een enorme, overver-
hitte zandbak. “Vandaag valt
die mee: ‘slechts’ 32 graden
Celsius, door de enorme lucht-
vervuiling van de Chinese
industrieën. Nu begrijp ik ook
die monddoekjes die iedereen
draagt” zegt Geursen. In de

bewonderd.“Die chinezen vra-
gen ons zelfs wat we zoal
eten!” Achter keurige muren
langs de weg lagen ontelbare
sloppenwijken verborgen.
Weer werden de Hollanders bij
het hotel begroet door drom-
men nieuwsgierige, maar har-
telijke chinezen.

De laatste etappe naar het
einddoel. Halverwege kreeg de
karavaan weer de onvermijde-
lijke politiebegeleiding. In
Badaling stonden al veel fami-
lieleden en sponsoren in de
motregen op de race-helden te
wachten. Het was een fantas-
tisch welkom met veel emoti-
onele momenten. De camera-
wagen reed snel door naar
Beijing om de aankomst op
het eindpunt vast te leggen.
Eindelijk kwamen ze dan aan
op het ‘Plein van de eeuwige
vrede’ met op de achtergrond
de ‘Verboden Stad’. Gelukkig
was er al een vergunning gere-
geld om te mogen filmen.Toch
kreeg de filmploeg helaas niet
veel medewerking van de alom
aanwezige politie.“Dat we ‘vrij’
door China hebben mogen rij-
den was al zeer uniek” weet
Cees Deursen en besluit:“Met
deze bizarre trip door 15 landen
hebben we kunnen constate-
ren dat we het in Nederland zo
slecht nog niet hebben.”

Top Thuiszorg: topteam voor topzorg
Het in Zandvoort gevestigde bureau voor zorg, Top Thuiszorg,
is al weer vier jaar bezig topzorg te leveren. Alhoewel het een
particulier bureau is, heeft nog geen patiënt de afgelopen jaren
uit eigen zak hoeven bijbetalen.

Het bestaat uit een team van
gemotiveerde verpleegkundi-
gen en verzorgers, die hun
diensten aanbieden in de ver-
zorgende sector. De inzet is om
door kwaliteit, respect en aan-
dacht voor hun cliënten, ver-
betering te brengen in de situ-
atie en wel in de huiselijke
omgeving. Omdat het een
klein team is, ontstaat al snel
een goed, persoonlijk contact.
Iedere cliënt heeft een klein
persoonlijk team van verzor-

gers waardoor er snel op de
eigen situatie van de cliënt kan
worden ingespeeld zoals de tij-
den die de cliënt wenst aan te
houden. Voor problemen en
calamiteiten is 24 uur per dag
een medewerker aanwezig.

Een iedere die recht heeft op
thuiszorg kan die bij Top
Thuiszorg ‘inkopen’. De in-
dicatie van het CIZ kan 
worden omgezet in een
Persoon Gebonden Budget

(PGB). Hierdoor komt een geld-
bedrag vrij dat kan worden
gebruikt voor de thuiszorg 
via het Zandvoortse bureau.
De gedachte dat particuliere
zorg duur is en dat er flink
moet worden bijbetaald uit
eigen portemonnee, is niet
waar! Nog niemand heeft
ooit bij Top Thuiszorg uit eigen
zak hoeven bijbetalen. Indien
u nog geen indicatie heeft
maar wel denkt zorg nodig te
hebben, kan Top Thuiszorg 
u met de administratie helpen
zodat ook u een PGB krijgt.
Meer informatie: Annemarie
Hijner, tel: 023-5714635 of 06-
52022639.
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Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Het is weer zover!
De Lip en medewerkers gaan 

er weer even tussenuit.
De winkel en koffiecorner 

zijn gesloten vanaf 
22 augustus tot en met 

12 september

De vakantiebestemming is bekend.
Het is er lekker warm

‘Wij gaan naar .........

Versteege’s IJzerhandel
Pakveldstraat 19

hoek LIPPLEINTJE

P.s. Ons filiaal in Uganda is 
gewoon geopend

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bloem &
groen

fascineert

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

De huidige welvaart kent ook donkere randen. Voor
een groeiend aantal mensen wordt zelfs het kopen
van ‘normale’ zaken een nijpend probleem. Dat geldt
niet alleen voor het dagelijks voedsel, ook de aan-
schaf van nieuwe kleding is voor veel mensen pure
luxe. Na de voedselbanken blijken nu ook de kleding-
banken in een groeiende behoefte te voorzien.

In het Midden-Lim-
burgse Maasbracht is
sinds 1 januari van dit
jaar de Kledingbank
Limburg officieel van
start gegaan. Initiatief-
nemer Ron Verhees hoopt
dat er in iedere provincie
een dergelijke ‘winkel’
komt. Voor degenen die
een soortgelijk actie wil-
len beginnen heeft hij
een kant-en-klaar stap-
penplan klaar liggen. In
Limburg heeft de eerste
officiële Kledingbank van
Nederland onlangs een

(eerste) subsidie van 
de Provincie gekregen.
Ook de Provinciebestuur
Noord-Holland kent een
eigen subsidieloket. Net
als de Voedselbank 
voorziet de kledingbank
in de levensbehoeften
van een groeiende groep
minima. De winkel in
Maasbracht werkt nauw
samen met de voed-
selbanken in de provin-
cie. Zo wisselen zij onder-
ling kennis uit en wordt
ook wel kleding verstrekt
aan de ‘voedselbankklan-

ten’. “De armoede
onder de bevolking
is schrikbarend”
meent initiatiefne-
mer Ron Verhees. “De
kledingbank moet het
hebben van giften”. De
‘winkel’ richt zich op 
personen die niet over
voldoende financiële
mogelijkheden be-
schikken om zelfstandig
te voorzien in eigen 
kleding en schoeisel. De
kledingbank is alleen 
op afspraak te bezoeken.
Op die manier wil de
stichting de winkel laag-
drempelig houden. Ook
hoeven klanten niet
bang te zijn te worden
geconfronteerd met
andere klanten.

Kledingbank Limburg
start een proef met

mobiele inzet om nog
meer gemeentes te
bewegen hun cliënten
gebruik te laten maken
van Kledingbank Limburg.
De drempel reiskosten
wordt op deze wijze vol-
ledig weggenomen.
Inmiddels zijn er meer-
dere van dergelijke win-
kels in het land, waaron-
der de provincie Noord-
Holland. Een landelijke
organisatie van kleding-
banken is er (nog) niet,
wel zijn er allerlei regio-
nale initiatieven. Zij
onderhouden een geza-
menlijke website, waar
alle bekende Kleding-
banken staan vermeld:
www.kledingbank.nl

Na voedselbank nu ook kledingbank
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Drukbezocht KunstPodium succesvol verlopen
Middelpunt en aandacht-
trekker was de ‘Stepp Inn’.
De felrode stoelen zorgden
voor een uitnodigende sfeer.
Afgelopen zondag was door 
de Beeldende Kunstenaars
Zandvoort (BKZ) het zonover-
goten Gasthuisplein omge-
doopt tot KunstPodium. Rond
de stands van de ruim 35 beel-
dende kunstenaars heerste
een sfeervolle bedrijvigheid.

Onderdeel van het zeer druk-
ke Zomermarkt festival was
het KunstPodium op het Gast-
huisplein. Op initiatief van de
Beeldende Kunstenaars Zand-
voort werden in diverse stands
kunstwerken getoond. De pre-
sentaties stonden gegroepeerd
rond een groots opgezet
kunstproject ‘Stepp Inn’.

“Het is hier een oase van
Kunsten”.“Spannend! Wat gaat
hier gebeuren?” Het kille en
kleurloze Gasthuisplein had
voor de gelegenheid een vro-
lijk aanzien gekregen. Het
loodgrijze grind van de ‘bak’
naast het museum was opge-
fleurd met een vijftigtal knal-
rood geverfde stoelen in alle
mogelijke vormen en maten.
Door de rode schoenen die er
voor stonden, leek het alsof er
zojuist iemand uit de stoel was

opgestaan en daarbij zijn
schoeisel had achtergelaten.
Zowel het uithangbord met de
woorden ‘Stepp Inn’als de han-
gende stoelzitting met witte
schoenen-klomp, waren en
bleven raadselachtig. Zoals
meestal met Kunst de bedoe-
ling is, riep ook dit project meer
vragen op dan het beant-
woordde. Hoe dan ook, het
bizarre toneel bleek een dank-
baar onderwerp te zijn voor
talrijke fotografen en toe-
schouwers.

Op en rond het KunstPodium
stonden stands waar kunste-
naars niet alleen hun kunst-
werken toonden, maar ook op
aanschouwelijke manier ver-
telden over de wijze hoe de
werken tot stand komen. Zoals
de in brons gegoten werken
van Mieke Diekman uit
Arnhem die haar sierlijke beel-

Twee kleurrijke schilders tussen de boeken
De beeldend kunstenaar en de colorist. Werkstukken van twee
uiteenlopende kunstenaars zijn gedurende deze maand augus-
tus te bewonderen in de bibliotheek. De schilderijen van Hans
van Pelt en die van Jan F. van Beelen hebben als overeenkomst
een montere, expressieve uitstraling.

recensie door 
Ton Timmermans

De vrolijkheid straalt je tege-
moet. “Tekenen en schilderen
is spreken met potlood of pen-
seel”, verklaart Hans,“Je schrijft
als het ware een brief”. Aan de
wanden hangen schilderijen
waarvan de kleurenrijkdom je
tegemoet spat. Bij nadere
beschouwing valt van beide
schilders de losse, gedurfde

penseelstreken op. De levendi-
ge textuur geeft de voorstel-
ling een extra dimensie.
Duidelijk is aan het werk van
Hans van Pelt te zien dat zijn
ware liefde eigenlijk bij het
tekenen ligt en dat hij de
wereld met een knipoog
bekijkt. Terwijl Van Beelen zijn
verfstreken met kracht en met
een zekere felheid op het doek
zet. Ondanks de verschillen
vullen de werken van beide

kunstenaars elkaar prima aan:
de uiteenlopende vormen ver-
sterken elkaar. Het kleurge-
bruik, de verfstreken en het
coloriet liggen in elkaars ver-
lengde.

Hans
Dat het hart van Hans van Pelt
bij de cartoon ligt, blijkt niet
alleen uit zijn cartoon-achtige
olieverfschilderijen, maar ook
uit een schertsende titel als
“The Fortune Teller”. Op dat
doek figureert ondermeer een
papagaai met op de voorgrond
een huiselijke, helder schijnen-
de schemerlamp. Het schilde-
rij “Sutterdaynight” geeft een
cafétafereel weer, aangekleed

in de nostalgische sfeer van de
Kronkelverhalen uit de jaren
zestig.

Jan
Kunst is zijn lust en leven.
“Tijdens mijn vroegere werk in
de architectuur ging ik al naar
de kunstacademie” vertelt Jan
van Beelen. In zijn figuratieve
schilderijen weet de kunste-
naar de drie dimensies met
natuurlijke, vlotte verfstreken
neer te zetten. Het aspect diep-
te ontbreekt jammer genoeg
bij de abstracte schilderijen.
Maar de volle, stevige verfstre-
ken maken dit gemis weer
goed. Ten opzichte van zijn
mede-exposant gebruikt Van
Beelen gedempte kleuren, iets
waardoor beide kunstenaars

elkaars werk in kleurkracht ver-
sterken.

Bezoeken
Duidelijk blijkt dat beiden de
kunst van het observeren ver-
staan en hun waarnemingen
om kunnen zetten in beelden
die wat te melden hebben.
Hans rechtstreeks vanuit het
dagelijks leven en Jan vanuit
de wiskunde. Jammer genoeg
ontbreekt er in de zaal enige
documentatie of toelichting op
papier. Een bezoek aan de
expositie in de bibliotheek is
zeker aan te bevelen. De ten-
toonstelling is te zien tijdens
de openingsuren van de bibli-
otheek aan de Prinsesseweg
en duurt nog tot en met eind
augustus.

Utrechts Byzantijns Koor 
in Protestantse kerk

In het kader van de Kerk-
pleinconcerten, die de stich-
ting Classic Concerts iedere
maand organiseert, treedt
komende zondag het beroem-
de Utrechts Byzantijns Koor
op. Dit koor, onder leiding 
van dirigent Grogori Sarolea,
wordt algemeen als een van
de beste koren in dit genre
beschouwd.

De grondslag voor dit koor ligt
in de komst van Russisch
orthodoxe seminaristen uit de
Oekraïne die vlak na de Tweede
Wereldoorlog een seminarie 
in Culemborg stichtten. Het
koor van dit seminarie trad 
in heel Nederland op maar
toen de seminaristen afgestu-
deerd waren en weer naar 
de Oekraïne terugkeerden, viel
het koor uiteen. Omdat er na
het uiteen gaan steeds meer
vraag kwam voor optredens,
richtte de geboren en getogen
Oekraïner dr. Myroslaw Anto-
nowycz, op verzoek van mgr.
A. Smit, in 1951 een nieuw koor
op dat uit Nederlandse man-
nen bestond en in eerste
instantie de gezangen van de
Slavisch-Byzantijnse liturgie
ten gehore bracht.

In 1991 nam dr. Antonowycz
afscheid als dirigent en ont-
ving hij de zilveren medaille
van de stad Utrecht. Daarna
werd hij benoemd tot ere-diri-

C  U  L T  U U R

den elegante namen geeft als
‘Escape’ en ‘Pas de deux’. Veel
kijkplezier ook gaven de knap
gemaakte zijdeschilderijen van
de Zandvoortse Nel Kerkman.

Uiteraard waren de leden van
BKZ prominent aanwezig.
Waaronder de nostalgische
foto’s van Patricia Ramaer, de
dromerige schelp-schilderijen
van Mona Meier-Adegeest, de
ranke beelden van Mark Sjerps
en de fantasievolle objecten
van Ton Timmermans. Onder
de oude kastanjeboom ston-
den twee stands met een bij-
zondere vorm van Kunst: de
Kunst van het proeven van wij-
nen en ambachtelijk gemaak-
te hapjes. De dag werd niet
alleen door de warme zon
opgevrolijkt, ook de levendige
muziek van het Haagse duo
Slupp & Swamy was een lust
voor het oor.

gent van het Utrechts Byzan-
tijns koor. Hij werd in 1992
opgevolgd door de Nederlander
Grigori Sergei Sarolea. Sarolea
is geen onbekende in Zandvoort
want vorig jaar dirigeerde hij
het Hoorns Byzantijns koor dat
in dezelfde kerk optrad.

Gezien de plaats die het
Utrechts Byzantijns Koor bin-
nen de Oekraïense gemeen-
schappen over heel de wereld
verworven heeft, mag men
stellen dat de veelgenoemde
term ‘ambassadeurs van de
Oekraïense zangcultuur’er een
is waar het koor alsook dr.
Antonowycz en de huidige diri-
gent, Grigori Sergei Sarolea
trots op mogen zijn.

Het concert wordt gegeven 
in de Protestantse kerk aan 
het Kerkplein en begint om
15.00 uur en de toegang is 
als altijd gratis. Wel is er na
afloop een openschaal collec-
tie voor de renovatie van het
beroemde Knippscheerorgel
van de kerk. De zaal gaat open
om 14.30 uur.Foto: OvM FotografieKunstpodium op Gasthuisplein

Grogori Sarolea
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 17 - t/m woensdag 23 augustus
Vers gegrillde kippen

2 stuks € 8,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe

artikelen binnengekomen
Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Tweede sleutel halve prijs!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00
za 8.30-17.00 uur

Voor Pashouders
t/m eind september:

10% korting op graveerwerk

ZandvoortPas 
ook in Benidorm

Mevrouw Vleeshouwers had 
tijdens haar verblijf in Spanje 

veel profijt van haar 
ZandvoortPas ‘Big Shopper’ tas,

die zij gratis bij de aanschaf 
van haar ZandvoortPas 

had gekregen.
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 aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat

Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout -
Thorbeckestraat

Heather
Aanbieding voor pashouders

2 halen = 1 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

accuservice 5% korting

voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op
www.zandvoortpas.nl

10% korting op de nieuwe zomercollectie
voor ZandvoortPashouders.

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

(SKY-SPORTS, Pool, Darts,
Table-Football, Guinness)

Elke 
zondagavond
Karaoke!
Onder het genot van o.a.
een Guinness, Kilkenny 

of Strongbow!

Op vertoon van
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

Zie ook de volgende pagina!
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Voor alle
ZandvoortPashouders de 

aanbiedingen van deze week

Spotlight €10,- Met ZandvoortPas: €5,-
Bij voorkeur digitaal inleveren aan info@zandvoortsecourant.nl

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
Voortaan dinsdags gesloten

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Maand augustus op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Voor ZandvoortPashouders
in de maand augustus:
10% korting op

zonnebrillen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders
Seizoenkaart ligbedden 

van € 95,- voor € 85,-
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee
€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit
Bel 06 - 48 111 666

Geen file,
geen 

parkeergeld en
iedereen kan
een drankje

drinken!

TukTuk

Voor de Pashouders: De hele maand augustus 
alle kinderen t/m 11 jaar gratis mee-eten!

of
Bij 4 volwassenen gratis 1 fles huiswijn

naar keuze

Kom weer in balans met Herbalife.
Gewichtsbeheersing met maaltijdvervangers EN Chinese kruiden

Geen consultkosten.
Pashouders: gratis doos heerlijke proteïnerepen 
bij startersprogramma.

Bel: Adèle Schmidt. 0622249100 / 0235737267
Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl 

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

Iemand bedanken, 
feliciteren of 
verrassen?

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

KAKURO

8 2 9 1 7 4 3 5 6
5 1 7 3 8 6 2 9 4
4 6 3 2 5 9 7 1 8
1 3 8 4 6 7 5 2 9
7 9 4 5 2 3 8 6 1
6 5 2 8 9 1 4 3 7
3 8 6 9 4 5 1 7 2
9 4 1 7 3 2 6 8 5
2 7 5 6 1 8 9 4 3

Oplossing Sudoku 
week 29

Oplossing Kakuro 
week 29

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer voor in de rijen,
één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes. De oplossing
wordt volgende week gepubliceerd.

5 9 2 1
1 8 9

1 6
9 8 2

2 4 3
7

8 2 1 7 3

5 6 3 7 2 1 4

ZandvoortPas bij Bruna Balkenende
Bruna hanteert ander systeem voor aanbiedingen

Bruna Balkenende aan de Grote Krocht, heeft een ander sys-
teem van aanbiedingen voor de ZandvoortPas. De vorige week
hebt u kunnen zien dat een tweetal bedrijven 5% korting geven
op hun hele assortiment. Sjaak Balkenende kiest voor het per
maand aanbieden van de kortingen.

In eerste instantie was
Balkenende de mening toege-
daan dat er om de zes weken
een andere aanbieding moest
komen. Toen hij dat echter drie
keer had gedaan, was hij toch
niet echt tevreden. Hij veran-
derde de cyclus in maandelijks
en is nu helemaal tevreden.

Bij Bruna Balkenende krijgt u
op vertoon van uw Zandvoort-
Pas in de maand augustus
maar liefst 15% korting als 
u een van de vele, misschien
wel honderden, tijdschriften
koopt. Die korting is natuurlijk
lekker meegenomen want
een beetje tijdschrift is nu 

niet bepaald goedkoop. Van
iedere euro krijgt u dus €0,15
terug!

De komende maand zal de
aanbieding bij Bruna Balken-
ende zijn: 20% (!) korting op
alle wenskaarten. Ook het
assortiment wenskaarten bij
Bruna is zeer uitgebreid. Voor
alle denkbare gelegenheden is
er wel een kaart tegenwoor-
dig. Als u dus in het bezit bent
van een ZandvoortPas, is het in
september een stuk aantrek-
kelijker om eens een keertje
extra een kaartje te sturen. Zo
wordt schrijven weer leuk en
een stuk persoonlijker dan het
sturen van een email of e-card.

Zoals u ziet is er in Zandvoort
altijd wel een gelegenheid om
uw ZandvoortPas te tonen.
Komende week zult u kennis-
maken met een bedrijf dat
weer een andere aanbieding
doet voor de ZandvoortPas.
Tot dan.

Recept Recept

• 500 gr. aardappelen,
• 400 gr. raapsteeltjes,
• 100 gr. gekookte ham,
• 50 gr. rauwe ham,
• 1-2 gedroogde 

chilipepertjes,

Benodigdheden:

Pittige stamppot met raapsteeltjes, ham en
gebakken appel

Hoofdgerecht voor 2 personen.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

• 1 grote appel,
• ± 11/2 dl. halfvolle

melk,
• 15 gram (1 etl vloei-

bare) margarine,
• peper, zout.

Bereiding:
Schil de aardappelen en kook ze
in weinig water met wat zout
gaar. Snijd de worteltjes van de
raapstelen en was de raapste-
len.Snijd de raapstelen wat klei-
ner. Snijd de gekookte en rauwe
ham in reepjes of blokjes.
Verwijder eventueel van de
pepertjes de pitjes en verkrui-
mel de pepertjes. Schil de appel

en boor het klokhuis er uit.Snijd
de appel in plakken. Maak van
de gare aardappelen met hete
melk een puree. Bak de plakken
appel in de margarine bruin.
Meng de raapsteeltjes en de
ham door de puree en maak dit
pittig op smaak met de chilipe-
pertjes, peper en zout. Leg de
plakken appel er op.

Opa, een superlieve, maar
vooral supergrote kater van 5
jaar. Een schatje om te zien
maar ook een schatje van
karakter. Het liefst zit jij lek-
ker in een mandje hier, om te
kijken waar al die andere kat-
ten zich nou eigenlijk alle-
maal druk om maken. Hij
denkt, mijn tijd komt nog
wel! En daar heeft hij natuur-
lijk gelijk in, want wij knuffe-
len allemaal erg graag met
hem. Je pakt hem op en je
kunt eigenlijk alles met hem
doen. Hij vindt het heerlijk
om gekriebeld te worden, een
echte knuffelkat dus.Waarom
zit deze superopa dan hier?

Hij is bij de dierenarts achter-
gelaten omdat hij is huis zou
plassen. Hier doet hij dat niet,
hij staat op blaasgruisdieet en
dat zal hij zijn hele leven moe-
ten eten. Dan is het probleem
opgelost. En het is een kleine
moeite voor deze schattebol
om hem alleen dat voer te
geven toch? Hij kan met ande-
re katten en waarschijnlijk ook
met kinderen omgaan en hij
wil graag een tuin. Wie voelt
zich aangesproken, kom langs
in de Keesomstraat 5 en maak
kennis met Opa!!! Open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Tel: 023-5713888.

Dier van de week

Kijk voor meer informatie op:
www.dierentehuiskennmerland.nl 
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Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw 
behang-, wit- en 

schilders-
werkzaamheden

------------- 
Young girl finished her
studies and is looking

for a job as receptionist
at a hotel 

Call: 06-2323 4940
(Cora)

-------------
Marek

Onderhoudsbedrijf
Schilder- en timmer-

werk, stucadoren,
renoveren, tegelwerk.

Tel 06-23 101 191
-------------

(Opa) Hans Gansner
75 jaar

Gefeliciteerd!!!
Rob, Nicole, Robin en

Jeanine
-------------

Rijksgediplomeerde
hondentrimster
komt bij u thuis,

volgens afspraak.
Tel. 57 13368 

(evt. voicemail inspre-
ken) na 18.00 uur.

-------------
BBQ of Feest?
Huur een tap 

v.a. € 17,85 p/dag
Alle merken bier &

Frisdranken
voor de laagste prijs!

incl. bezorging
OHD Dranken bv.
Tel. 023-5738777

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

draai te vinden
in een maat-
schappij die
heeft geleerd
het zonder hem
te stellen. In
een poging de
wereld waar hij
zo van houdt, te
beschermen
tegen een grote
ramp, begint
Superman aan
een heldhaftige
reis op zoek naar verlos-
sing. De reis zal hem
naar de bodem van de

diepste oceaan tot in de
wijdste omtrekken van
het heelal brengen.

Na een mysterieuze
afwezigheid van enige
jaren, keert Superman
terug op aarde. Terwijl
een oude vijand hem
nog steeds van al z’n
krachten probeert te
ontdoen, ontdekt
Superman dat zijn grote
liefde Loïs Lane door is
gegaan met haar leven.
Maar is dit wel zo?
Ondanks deze ontgoo-
cheling wil Superman
proberen weer nader tot
haar te komen, terwijl hij
intussen druk bezig is z’n

Superman Returns 

De film laat zien hoe
de passagiers beslo-
ten hun leven op te
offeren en het vlieg-
tuig te laten neer-
storten voor het zijn
bestemming kon
bereiken. De film zal
de gebeurtenissen
van de vlucht van 90
minuten realtime weer-
geven, opgenomen met
handheld cameras, en is

De film gaat over United
Airlines vlucht 93 van 11
september 2001 die door
terroristen werd overge-
nomen. De passagiers
kwamen door gesprekken
via hun mobiele tele-
foons erachter dat ande-
re vliegtuigen al in de
torens van het WTC
waren gevlogen en dat
hun vliegtuig op weg was
naar Washington D.C....

United 93

ZANDKORRELS

gemaakt met de volledi-
ge steun van de families
van de omgekomen pas-
sagiers.

September 11, 2001. Four planes were hijacked.
Three of them reached their target. This is the
story of the fourth.
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Maandagochtend kwam de
regen met bakken uit de
hemel. Het leek even nooit
meer over te gaan. Het nood-
weer zorgde er in IJmuiden
zelfs voor dat een container
van 3000 kilo zes meter ver-
plaatst werd door de wind. In
Zandvoort klonk uiteraard
weer hetzelfde liedje als altijd.
De kaplaarzen konden de kast
weer uit.

Ik werd al op jonge leeftijd
geconfronteerd met het over-
tollige water dat geen kant
op kon. In de Schoolstraat,
waar onze broodjeszaak zat,
konden de mensen hun lol
op. Zandzakken, bezems, kap-
laarzen… het hielp allemaal
niets. De komkommers en
tomaten dreven geregeld
door de zaak de straat op.
Misschien had de gemeente
beter zwemvesten uit kun-
nen delen in plaats van zand-
zakken. Tegenwoordig gaat
het daar een stuk beter sinds
de bufferkelder onder het
zwarte veld is aangelegd.
Maar toch, meneer Bruynzeel
moet nog steeds (en hij doet
dat al zeker 10 jaar) met krui-
wagens en emmers in de
weer als de engeltjes on-
troostbaar zijn. Hij heeft wel
de mazzel dat het water niet
verder gaat dan de kelder… 

In andere gedeelten van het
dorp gaat het er nog steeds
even erg aan toe als 10 jaar
geleden. Als voorbeeld, de Van
Ostadestraat. Nadat de kel-
ders binnen no-time al vol
waren gelopen, stond bij
sommigen de woonkamer
ook al in een rap tempo blank.
Mensen stonden er met een
bezem in de deuropening om
maar zo snel mogelijk het
water weer de straat op te
werken. Automobilisten, die
natuurlijk bang waren dat
hun motor af zou slaan,
scheurde voorbij in het smal-
le straatje. Het water spoot
hierdoor haast naar binnen
bij sommigen bewoners.
Irritaties waren er net als het
water dus in overvloed.

Gaat de gemeente hier nog
iets aan doen in de toekomst?
Een paar extra bufferkelders
misschien? Of is het een
kwestie van een paar keer de
pomp aanzetten?

Mai

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Financieel is het nog even oplet-
ten, maar in vriendschap en liefde
heb je meer succes. Een reisje aan
het einde van de week? Goed idee!
Op je werk is tact belangrijk.
Daarmee krijg je meer voor elkaar
dan met botte eerlijkheid.

Met de juiste partner wil je wel
een gezinnetje vormen! Wees
selectief bij het kiezen van de juis-
te partner. Je wilt zoveel dat je ook
tijd nodig hebt voor je persoonlij-
ke ontwikkeling. Pak je kansen. De
komende tijd worden je groeimo-
gelijkheden geboden.

Dat leuke type op je werk maakt
meer indruk dan je zou willlen.
Single? Zo niet, dan ben je aan het
einde van deze week ook blij met
een goede vriendschap. Plannen
voor een vakantie of zelfs langer
verblijf in het buitenland blijken te
gaan lukken.

Alsof je al je energie hebt opge-
spaard! Verantwoordelijkheden
thuis lijken idealen op je werk
tegen te werken. Je wilt andere
doelen of hebt nieuwe plannen.
Als je eerst orde op zaken stelt
met jezelf en met thuis, kun je
daarna beter werken aan je toe-
komst.

Deze week straal je. Prettig, want
je bent eigenlijk wel toe aan een
beetje rust. Neem geen overhaas-
te beslissingen.Verliefd zijn is leuk,
maar heeft gevolgen als je ermee
doorgaat. Leuk als dat kan, lastig
als er meer mannen in het spel
zijn.

Laat het nu ook eens gunstig voor
je zijn in de liefde. Wil je niet met-
een samenwonen, dan hoeft dat
toch nog niet! Controle is angst.
Laat het maar gewoon gebeuren,
dan zie je vanzelf wel hoe het alle-
maal loopt. Maak onzekerheden
bespreekbaar.

Door te veel nieuwe of onverwach-
te zaken op je pad kom je nauwe-
lijks aan thuis of jezelf toe. Toch
werkt het wel positief: je zelfver-
trouwen neemt toe, zodat je aan
het einde van de week wel tijd
hebt voor je lief. Dan kun je de toe-
komst overdenken en bespreken.

Twijfel, ruzie of gebrek aan span-
ning? Aan het einde van de week
weet je wat je wilt. De kans op
een innige vriendschap en liefde
neemt dan wel toe! Of ga je toch
liever voor je carrière? Een goede
vriend(in) blijkt je steun en toe-
verlaat.

Er zitten veranderingen in de
lucht. Samenwerking met ande-
ren werkt in je voordeel, als je ten-
minste jezelf kunt blijven. Een eer-
dere stap waar je niet zo zeker van
was, blijkt nu positief te werken.
Je zelfontplooiing en in de liefde
ben je succesvol.

Voorzichtigheid in geldzaken blijft
geboden. Lenen aan vrienden
zorgt voor teleurstelling, behalve
bij duidelijke afspraken. Het is wel
een gunstige tijd om te investe-
ren in een huis. Van machtsspel-
letjes op je werk trek je je steeds
minder aan.

Veel samen doen maakt de band
sterker. Kans op ruzie voorkom je
door je energie te bundelen, ook
met mensen met wie je eigenlijk
niet zo close bent. De hulp van
die vriend(in) vergeet je niet zo
snel. Dat gedoen op je werk ook
niet!

Als je met elkaar op vakantie kunt,
heb je een goede relatie. Een prima
graadmeter als je twijfelt. Maar
misschien ben je bang om je nieuw
verworven vrijheid kwijt te raken.
Of zit je ambitie in de weg? Maak
de goede keuzes met behulp van
je familie.

1. Maybelline 
Volume Express

€ 10,99

2. Clinique 
gentle waterproof mascara

€ 19,-

3. Clarins 
Fix mascara Waterproofing 
Seal

€ 18,-

4. L’Oréal Paris  
Double Extension

€ 14,99

5. Bourjois  
waterproof mascara Maxi 
frange, groen

€ 14,20

6. Chanel  
Drama LashVolumising 
mascara

€ 24,50

7. Rimmel London  
Volume Flash instant
thickening mascara

€ 8,99 

8. Kanebo 38˚C 
verlengt je wimpers 

€ 24,-

9. Guerlain Divinora 
waterproof curving

€ 24,26

10. Lancôme Hypnôse 
6 keer meer volume

€ 25,-

Dit toestel geeft je extra moti-
vatie en ontspanning en een
positieve bijdrage aan je spor-
tieve levensstijl. Kijk voor meer
informatie op www.nokia.nl 

Nars
De make-up van 
Francois Nars een is een waar
festival van kleuren. Nars is al
jaren een van de grootste visa-
gisten in de modewereld. Met
zijn gewaagde kleurencombi-
naties is hij een gewilde crea-
teur van catwalk make-up. Met
namen als Dare Devil Lipstain
gloss of Orgasm blush knallen
de producten van Nars uit het
schap. Ook veel sterren zijn dol
op Nars, niet in de laatste
plaats doordat de producten
perfect op hun plaats blijven
zitten bij zware inspanning.
www.narscosmetics.com 

Fun met nokia
Toon je atletische kant en je
actieve mobiele levensstijl
met de Nokia 5500 Sport.
Blijf dankzij je toestel in opti-
male conditie en verbeter je
prestaties. Blijf doortrainen
en laat je toestel de ontvan-
gen berichten luidop lezen.
Met één enkele toets scha-
kel je eenvoudig over naar de
telefoon-, muziek- of sport-
functies.

De Nokia 5500 Sport is spe-
ciaal ontworpen voor extre-
me omstandigheden en is
schok-, water- en stofbesten-
dig. Met de geïntegreerde
digitale muziekspeler kan je

luisteren naar de FM-radio of
naar MP3’s om gemotiveerd te
blijven. Maak foto’s met de
camera met een resolutie van
2 megapixels en een 4x digita-
le zoom - met de Nokia 5500
Sport weet je van geen ophou-
den.

De functies zijn allemaal spe-
cifiek ontworpen voor een
actieve gebruiker, je kan onbe-
lemmerd voort sporten. Het
heeft een geïntegreerde stap-
pen- en calorieënteller en een
uitgebreide muziekfunctie,
waar zo’n 750 liedjes op pas-
sen. Met dank aan de rvs huls
en rubberen grepen is het
stoot en zweetdruppelproof!

Agent Provocateur
Jarretels. Gelakte pumps. Het
bekken licht gekanteld. De
buste opgericht.Een halfopen
glanzende mond.Wellustige
blik.Zelfverzekerd.Tattoeages
gebieden: Buy Me. Agent
Provocateur,van de kinky but
classy lingerie, introduceer-
de haar eau de parfum in
stijl. De geur heeft meer om
het lijf dan Londense pin-
up’s: In 2001 ontving Agent
Provocateur de prestigieuze
Fifi Award voor ‘best fragran-
ce’. Laat je verleiden door
deze brutale, zinnelijke geur
in een even bijzondere ver-
pakking. Wat dacht je van
fijne zeep in een zachtroze
lingeriedoos? Agent Provo-
cateur is een persoonlijk
cadeau dat intimiteit ademt.
www.agentprovocateur.com 

De tien
De toptien van de water-

proof mascara
Een ware must voor als je

een duik neemt in de
Noordzee

andWhat’s
new

what’s
hot!?
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Eigen bijdragen dreigen uit de hand te lopen
Zandvoort:“Volgend jaar niemand slechter af”

Overheid wil ‘wonen en zorg’
verder scheiden

Per 1 januari 2007 zullen de eigen bijdragen in de zorgkosten
explosief stijgen. Als de nieuwe welzijnswet WMO ingaat zul-
len degenen die zorg nodig hebben fors meer geld kwijt zijn. Dat
concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-
Raad) in een onderzoek dat begin deze maand is gepresenteerd.

Het is geen duizelingwekkende stap voorwaarts. Toch wil de
overheid verder gaan met het scheiden van wonen en zorg, zo
blijkt uit een brief van 20 juli 2006. Toch zijn er haken en ogen.

Het leven dreigt duurder te
worden. Door verhoging van
de eigen bijdragen zijn oude-
ren, gehandicapten en chro-
nisch zieken volgend jaar duur-
der uit, voorspelt de CG-Raad.
Degenen die nu 45 euro kwijt
zijn voor aanpassingen aan
hun woning, hebben kans vol-
gend jaar voor dezelfde ver-
bouwing plotseling meer dan
200 euro te moeten bijdragen.

De gemeentelijke woordvoer-
der van Zandvoort, Ton van
Heemst: “Het uitgangspunt
voor de gemeente is dat bij de
invoering van de WMO nie-
mand slechter uitkomt dan
voor de invoering. De wethou-
der let daar heel scherp op.”
Toch zullen veel gemeenten al
snel hogere eigen bijdragen

gaan heffen, zo vreest de Raad.

Per 1 januari zijn de gemeen-
ten verantwoordelijk voor
woningaanpassingen, hulp in
de huishouding en maat-
schappelijke hulp. De lokale
overheden krijgen grote vrij-
heid in het organiseren van die
zorg. De CG-Raad vreest dat
gemeenten zoveel mogelijk
kosten af zullen wentelen op
ouderen, chronisch zieken en
gehandicapten. Echter, de
bedoeling van de WMO is dat
de zorg beter wordt, niet dat
die voor de burger duurder zou
worden.

De kans is groot, zegt de CG-
Raad, dat gemeenten nu
gebuik gaan maken van de
mogelijkheid om mensen drie

jaar lang een eigen bijdrage te
laten betalen. Volgens de hui-
dige wetgeving moeten
gehandicapten en chronisch
zieken momenteel éénmalig
bijbetalen. Vanaf volgend jaar
echter moeten de Nederlandse
gemeenten de hoogte van de
eigen bijdrage die ze aan hun
burgers vragen zelf gaan bepa-
len. In Zandvoort zal een nog
op te richten WMO-Raad als
waakhond gaan fungeren. Het
wordt een formele adviescom-
missie van het college.
Wethouder Toonen: “In het
najaar van 2006 zullen wij bur-
gers concreet kunnen vertel-
len wat de veranderingen zijn.”

Volgens Ad Poppelaars ligt de
oplossing voor de hand:
“Behandel gehandicapten en
ouderen normaal, hanteer één
algemene norm, laat mensen
zelf hun eigen kosten betalen
en vergoedt alle meerkosten,
zonder eigen bijdragen.” Kort-
om, minder bureaucratie en
menselijker uitgangspunten.

Succesvol verouderen 
De Nederlandse bevolking leeft lang, gelukkig en gezond. De
conclusie van een recent onderzoek luidt dat “de veroudering
in Nederland overwegend een positief verschijnsel is”. Een
samenvatting van dit 15jarig project staat in een AO-uitgave
getiteld ‘ Succesvol verouderen’.

Het ouder worden wordt te
vaak benaderd als een pro-
bleemgeval. Bijgevolg heerst
alom somberheid en volgt de
ene zogenaamde bezuinigings-
ronde na de ander. Het is een
weinig creatieve oplossing van
een zelf opgeroepen ‘probleem’.

“Bij het woord vergrijzing denk
je automatisch aan zorgelijk kij-
kende politici”zeggen de onder-
zoekers in het boek. Is het in de
nabije toekomst nog wel moge-
lijk iedereen op leeftijd te voor-
zien van een goede oude dag?
Mensen in de middenjaren van
55 tot 75 vinden we ten onrech-
te oud. En als de vierde levens-
fase aanbreekt blijken de mees-
te mensen voldoende veerkracht
te hebben om ook dan nog zin
te geven aan hun leven en ervan
te genieten.

Ondermeer de vooruitgang in
het dagelijks leven heeft ervoor
gezorgd dat ouderdom wordt
gezien als iets dat per definitie

gebreken met zich meebrengt.
De somberheid over veroudering
van de bevolking wordt veelal
ervaren als een probleem. De
afgelopen tijd is het aandeel 65-
plussers in de bevolking gegroeid
met één procent per elke tien
jaar. Daardoor zijn we nu uitge-
komen op 14 procent 65-plussers
in onze bevolking. In 2025 zal dit
percentage waarschijnlijk zijn
opgelopen tot twintig procent.

15 Jaar geleden startte een groot
langlopend LASA-onderzoek
onder ouderen.Medewerker aan
dit project en freelance journa-
list Ad Bergsma vatte 15 jaar
ouderenonderzoek samen in
een AO-uitgave getiteld “
Succesvol verouderen”. De alge-
mene conclusie luidt dat de ver-
oudering in Nederland overwe-
gend een positief verschijnsel is.
Het boekwerkje is voor € 1,95 te
downloaden via de internetsite
www.actueleonderwerpen.nl.
‘Succesvol verouderen’ - oude-
renonderzoek LASA (AONr:2857)

Staatssecretaris Ross van VWS
en minister Dekker van VROM
gaan verder met het bevorderen
en ondersteunen van het schei-
den van ‘wonen en zorg’. Steeds
meer mensen die verzorging of
verpleging krijgen, blijven lan-
ger thuis wonen. Die woonwen-
sen zijn volgens Ross steeds
meer centraal komen te staan.

Het Bouwcollege verstaat onder
scheiden van wonen en zorg dat
er voor de cliënt minstens twee
contracten bestaan: één met de
woningbaas en één met de zor-
gaanbieder. In een verzorgings-
en verpleeghuis betalen bewo-
ners één eigen bijdrage.Wonen,
zorg en dienstverlening worden
vanuit de AWBZ betaald. Bij
scheiden van wonen en zorg
worden alleen de kosten van de
zorg uit de AWBZ betaald. De
woning moet dan gehuurd of

gekocht worden. De gemeen-
te levert de welzijnsvoorzienin-
gen waaronder activiteiten,
vervoer of klusjesman. Finan-
cieel gezien zijn wonen, zorg en
welzijn van elkaar gescheiden.

Op verzoek van de minister
heeft het Bouwcollege zich
gebogen over mogelijke maat-
regelen om wonen en zorg te
scheiden. “Met het scheiden
van wonen en zorg zal geen
duizelingwekkende sprong
voorwaarts worden gemaakt”.
Diplomatisch gaat het
Bouwcollege in haar nota ver-
der:“Stappen kunnen wel wor-
den gezet, die echter vooral de
vrucht zullen zijn van vasthou-
dende en hardnekkige overre-
ding.” Het Bouwcollege merkt
op dat scheiden van wonen en
zorg niet altijd voor iedereen
toegevoegde waarde heeft.

Legio scootmobiels blijven ongebruikt
Van alle scootmobiels blijkt bijna de helft te verstoffen op de gang
of de binnengalerij. De gemeenten worden per 1 januari 2007 
verantwoordelijk voor de uitgifte van dergelijke hulpmiddelen.

Veertig procent van de nieuwe
scootmobiels die door ouderen
zijn aangevraagd blijft onge-
bruikt. Dat blijkt uit onderzoek
van de gemeente Doetinchem.
Volgens de gemeente wijkt het
landelijke beeld daar niet
vanaf.“In sommige gevallen is
het angst om er mee op pad te
gaan; in andere gevallen is het
misschien niet het juiste hulp-
middel”, aldus een gemeente-
voorlichter.

Doetinchem is proefgemeente

voor de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO), die vanaf volgend
jaar landelijk wordt ingevoerd.
De gemeenten zijn dan verant-
woordelijk voor het verstrekken
van hulpmiddelen aan oude-
ren en gehandicapten.

“We zullen meer moeten doen
aan begeleiding. Je kunt denken
aan het aanbieden van enkele
rijlessen voor mensen die een
scootmobiel hebben aange-
vraagd.”Overigens worden aan-

vragers geen eigenaar van de
scootmobiel,maar krijgen ze het
hulpmiddel in bruikleen.

“Bent u op zoek naar een (elek-
trische) rolstoel? Een scootmo-
biel? Onderdelen ervan? Of naar
toiletsteunen,rollators?”De site
www.rolstoel.org is speciaal
ingericht als tweedehands
markt voor zorgartikelen. Op
internet zijn er veilingen en
marktplaatsen met een leven-
dige handel in deze hulpmidde-
len. Zowel in vraag als aanbod.

Op een site van de zorgsector
wordt de gemeenten een doel-
treffend en tegelijk simpel
advies gegeven:“Stimuleer als
overheid het gebruik van dit
geweldige vervoermiddel, blijf
ze lekker in bruikleen geven.
Maar zorg dat ze dan ook werk-
lelijk gebruikt worden. Doe dat
niet door regelzuchtige ingre-
pen, maar door voorlichting. En
hou dan in het achterhoofd: dit
kan mij ook overkomen.
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Bruna Balkenende • Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort
Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

SCHOOLBOEKEN BESTELLEN???
Dat kan natuurlijk ook gewoon in Zandvoort.

Loop eens binnen bij de BRUNA aan de Grote Krocht
en bestel al je schoolboeken voor het

komende schooljaar.

Levering binnen enkele dagen
Geen wachttijden of vooruitbetaling
Betaling bij afhalen van de boeken

Ook voor andere schoolspullen kun je bij ons terecht

Neem je boekenlijst maar mee… en kom snel bestellen!

Of bestel per e-mail: brunabalk@planet.nl 
Vermeld duidelijk je naam en

telefoonnummer + ISBN’s

Rijksstraatweg 67-71  Haarlem  Tel. 023 - 525 49 56    www.vanmeeuwenbedden.nl

Het Vi-Spring gamma 
staat garant voor comfort 
en luxe. Elk bed wordt 
handgemaakt volgens het 
unieke Vi-Spring pocketed 
spring systeem: veren in 
katoenen zakjes bedekt met 
royale lagen zuivere wol en 
natuurlijk haar, worden op 
hun beurt met Belgische 
damast bekleed om het 
summum van een heerlijke 
slaap te bereiken.
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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 werking van het besluit waartegen het is gericht.
In geval van spoed kunt u een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Adventure race

Afgelopen week vond in het Zuid-Franse Charavines een zware
adventure race plaats, genaamd GKM. Zandvoortse multi-spor-
ter Pepijn Paap was een van de deelnemers die aan de start ver-
scheen. Samen met zijn vrouwelijke teamgenote Inga Lehmann
vomt Paap het team ‘Sleepmonsters.nl ONE’.

De wedstrijd werd verspreid
over vier dagen en 170 km, dit
keer niet non-stop overigens,en
werd verdienstelijk afgesloten
met een 3e plek in het mixed
(man-vrouw) klassement.

Dag 1
De eerste dag werd begonnen
met een nachtorientatie door
de Franse bossen met al aar-
dig wat hoogteverschil. Binnen
twee uur moest een aantal

Controle Punten (CP’s) gevon-
den worden. Elke 5 minuten te
laat binnen, leverde een straf
op van 1 CP. Het team won dit
eerste onderdeel!

Dag 2 
De tweede dag bestond uit
een Run-Bike etappe en een
zwem estafette van 800
meter. Tijdens de Run-Bike is
een deelnemer aan het lopen
en de andere aan het fietsen.

Hoge toppen, diepe dalen
Goede prestatie Adventure racers in Frankrijk

Er mag zo vaak worden gewis-
seld als nodig is. Ook tijdens
deze etappe kwam team
Sleepmonsters.nl ONE als eer-
ste over de meet. De zweme-
tappe finishde het team in de
midden moot, maar de eerste
plaats in het klassement bleef
gehandhaafd.

Dag 3
De derde dag bestond uit de
onderdelen fietsen, hardlopen,
oriënteren, rotsklimmen, absei-
len, zwemmen, kayakken en
run-biken. Een bloedhete dag
in de Franse voor-Alpen met
temperaturen oplopend tot 45
graden. Helaas moesten Paap
en Lehmann twee Franse
teams voorbij laten gaan in het
klassement en kwamen ze, na
een zware strijd, als 3e over de
finish.

Dag 4
De doelstelling voor de laatste
dag was minimaal de 3e plek
handhaven. De disciplines van
dag vier waren: oriënteren, fiet-
sen, hardlopen, boogschieten,
touwhindernissen en kayakken.
Team Sleepmonsters.nl ONE
liepen al snel uit maar kon uit-

eindelijk het tempo van de
Fransen niet bij houden. Vlak
voor de finish kreeg het team
ook nog materiaalpech, waar-
door de 3e plek nog in gevaar
dreigde te komen. De voorband
van Paap’s fiets liep van de velg
af. Met nog 2 km te gaan was
er geen tijd voor twijfel; fiets
op de nek en rennen maar.Toch
kon Paap niet verhinderen dat
hij vlak voor de finish werd
ingehaald door de nummer
vier uit het klassement.

In het laatste kayak onderdeel
werd de achterstand van zeven
minuten volledig dichtgeped-
deld, waardoor de teams exact
gelijk, op de seconde nauwkeu-
rig over de finish kwamen.
Doordat Paaps team op 
dag drie de beste tijd had 
genoteerd van de twee
teams, was de derde plek 
voor Sleepmonster.nl ONE.
Een prachtige prestatie, om te
direct achter twee Franse top-
teams te eindigen.

Paap en Lehmann beklimmen een van de vele Franse heuveltjes per MTB

Autosport
Euser in ‘24 uur van Zolder’

Het Eurotech team van Marc Goossens en Danny van Dongen
zal voor de 24 uur van Zolder worden versterkt met de komt
van race veteraan Cor Euser. De race zal in het laatste weekend
van augustus plaats vinden en telt mee voor het Belcar kampi-
oenschap waarin Goossens en van Dongen uitkomen.

Het Eurotech team uit Herpen
is blij met de komst van Euser,
die zelf ook uit deze plaats
komt. “Eurotech Racing werkt
al jarenlang intensief en suc-
cesvol met Cor samen. Hij is
een goede vriend van ons. Met
Cor, Marc en Danny beschikken
we over drie ervaren en snelle
rijders. We willen geen risico
nemen met onervaren cou-
reurs”, aldus teameigenaar
Wim Noorman.

Overigens is Cor Euser geen
onbekende voor de Zand-
voorter Danny van Dongen.
Enkele jaren geleden reden de
twee samen met een Marcos
in het Spaans kampioenschap,
waarbij enkele succes werden
behaald.

In de tussenstand van het
Belcar kampioenschap bezet-
ten Goossens en van Dongen
de derde plaats.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 33 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
8 augustus en de verdere in week 32 door het college
genomen besluiten zijn 15 augustus vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op 
de website.

Toezichthouders op de kwaliteit van kinderopvang
en peuterspeelzalen.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort maken
bekend dat in de vergadering van 8 augustus 2006 is
besloten de sociaal verpleegkundigen van de GGD
Kennemerland aan te wijzen als toezichthouder op de
kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen
in Zandvoort. Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang
in werking getreden. In de Wet kinderopvang is bepaald
dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht
op de kwaliteit van de kinderopvang. De toezichthou-
ders van de GGD Kennemerland controleren namens
de Gemeente Zandvoort jaarlijks de kinderopvangin-
stellingen en de peuterspeelzalen op de kwaliteit. Hierbij
wordt onder andere gekeken naar leidster-kindratio, de
groepsgrootte, het pedagogisch beleidsplan, huisves-
ting, personeel etc.. Anders dan voorheen worden de
toezichthouders vanaf heden niet meer op naam, maar
op functie (sociaal verpleegkundige) aangewezen.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van
de agendapunten die op 5 september 2006 aan de
gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd en
die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf
heden tot en met 5 september 2006 ter inzage bij de
balie van het gemeentehuis.

Toetsingskader voor het verlenen van een vrijstel-
ling voor een bedrijfswoning
Een aantal (verouderde) bestemmingsplannen voor
het bedrijventerrein in “Nieuw Noord” biedt aan het
college de mogelijkheid om met een vrijstelling als
bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening de bouw van een bedrijfswoning toe te
staan. Een dergelijke vrijstelling zou kunnen worden
verleend indien de noodzakelijkheid werd aangetoond.
De betreffende bestemmingsplannen bevatten echter
geen criteria wanneer aan het aspect “noodzakelijk-
heid” werd voldaan  De milieuwetgeving is in de loop
der jaren aangescherpt. Zo kent de milieuwetgeving
zonering waarbinnen bij een bepaalde typen van
bedrijven geen woningen zijn toegestaan. Een bedrijfs-
woning wordt als een woning beschouwd voor het
naastgelegen bedrijf. Het toelaten van een bedrijfs-
woning kan derhalve consequenties hebben voor de
bedrijfsvoering van het naastgelegen bedrijf. Omdat
bij een vrijstelling niet alleen de planologische aspec-
ten een rol spelen, maar ook andere aspecten, zoals
milieuwetgeving heeft het college gemeend hiervoor
nadere toetsingscriteria vast te stellen, waaraan nieu-
we aanvragen om vrijstelling voor een bedrijfswoning
dienen te worden getoetst.

De toetsingscriteria zijn als volgt vastgesteld:
Een bedrijfswoning kan worden toegestaan indien via
een bedrijfsplan aantoonbaar is, dat een bedrijf niet
kan functioneren zonder de aanwezigheid van deze
woning en geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoe-
ring van de naastgelegen bedrijven.

Onder aantoonbaar wordt verstaan:

- het betreft een bedrijf dat werkt met levende have
en waarbij het aantoonbaar is dat permanente aan-
wezigheid noodzakelijk is ( b.v. dierenasiel)

- het betreft een bedrijf met een continue proces, door
dit continue proces is het noodzakelijk, dat er con-
stant iemand in de buurt is om eventuele calami-
teiten in het bedrijfsproces te verhelpen (bijv.pro-
ductiebedrijf);

Onder “geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van
de naastgelegen bedrijven” wordt verstaan: de bouw
van een dienst/bedrijfswoning mag niet tot gevolg
hebben, dat de bedrijfsvoering van het naastgelegen
bedrijf wordt beperkt of  zodanige voorzieningen moe-
ten worden getroffen, die redelijkerwijs niet ten laste
van het betreffende bedrijf behoren te komen.

Met de vaststelling van voormelde criteria is er ten
aanzien van nieuwe verzoeken om vrijstelling  voor de
bouw van een bedrijfswoningen een terughoudend
beleid geformuleerd.

Het betreffende besluit met de toelichting liggen vanaf
heden gedurende de openingstijden ter inzage bij de
centrale balie. Het besluit is eveneens te raadplegen
via de gemeentelijke website.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat de “toet-
singscriteria”geen besluit is in de zin van de Algemene
Wet Bestuursrecht en in dit kader hiertegen geen
bezwaarschrift kan worden ingediend.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 24 augustus vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Dr.J.G.Mezgerstraat 44-46 / Dr.Smitstraat 5, renova-

tie woning, ingekomen 4 augustus 2006, 2006-
144Rv.

- Hogeweg 28, plaatsen luifel, ingekomen 7 augustus
2006, 2006-145Lv.

- Vondellaan 12, plaatsen dakopbouw, ingekomen 
9 augustus 2006, 2006-146Rv.

- Oosterparkstraat 8, verwijderen draagmuur, inge-
komen 9 augustus, 2006-147Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Vrijstellingen met 4 weken ter inzage legging
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van 

artikel 19.1 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening 
vrijstelling te verlenen voor het:
- vernieuwen van een reddingsbrigadepost op het

perceel Boulevard Barnaart 50 te Zandvoort
(bouwaanvraagnummer: 2003-051Rv ).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders
voornemens om met toepassing van artikel 19.3 van
de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verle-
nen voor het:
- plaatsen van een digitale display bij de reddingsbri-

gadepost op het perceel Boulevard  Barnaart 50 te
Zandvoort; (bouwaanvraagnummer: 2003-040Lv).

Voormelde bouwaanvragen met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 18 augustus 2006
gedurende 4  weken ter inzage bij de Centrale Balie
van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de 
aanvraag kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw
brief “zienswijze” te vermelden.

Vrijstellingen met 6 weken ter inzage legging
Het college van Burgemeester en Wethouders is 
voornemens om met toepassing van artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen
voor het:
- tijdelijk plaatsen van twee keten en omheining op

het perceel Tolweg naast Zandvoortselaan 2a te
Zandvoort (bouwaanvraag 2006-085Rv).

Tevens is het college van Burgemeester en Wethouders
voornemens om met toepassing van artikel 19.3 
van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te
verlenen voor het:
- plaatsen van een hekwerk op het perceel

Spoorbuurtstraat 22 te Zandvoort (bouwaanvraag-
nummer: 2006-103Lv).

- plaatsen van een dakopbouw op het perceel
Oosterparkstraat 53 te Zandvoort (bouwaanvraag-
nummer: 2006-126Rv).

- plaatsen van een carport op het perceel Cort van
der Lindenstraat 12 te Zandvoort (bouwaanvraag-
nummer: 2006-133Lv).

Voormelde vrijstellingen liggen met ingang van 
18 augustus 2006 gedurende zes weken ter inzage 
bij de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens 
de openingstijden. Gedurende de termijn van de ter-
inzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in
de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te 
vermelden.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Kostverlorenstraat 114, plaatsen zwembad, verzon-

den 7 augustus 2006, 2006-047Rv.
- Amsterdamse Waterleidingduinen, verrichten diver-

se werkzaamheden, verzonden 8 augustus 2006,
2006-099A.

- Prins Mauritsstraat 5, verplaatsen raam zijgevel naar
achtergevel, verzonden 9 augustus 2006, 2006-
120Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
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Hockey
Blijven de ZHC dames hockeyen? 

Het dameshockeyelftal van ZHC speelde afgelopen zaterdag
een vriendschappelijke wedstrijd tegen een team uit het
Amerikaanse New Jersey. De dames verloren de wedstrijd in de
slotfase met 2-4. De wedstrijd zou wel eens de laatste kunnen
zijn in de historie van het dameshockey op ZHC.

Het niet deelnemen aan de
competitie 2006/2007 zou
betekenen dat de Zandvoort-
sche Hockey Club, sinds haar
oprichting in 1936, niet met een
eerste dames- en herenelftal
uitkomt. De heren haakten al
eerder af, terwijl de dames
kampen met een te kort aan
speelsters. Afgelopen zaterdag
werd het team aangevuld met
talentvolle jeugdspelers die een
prima wedstrijd speelden.

Eerste helft
Het begin van de wedstrijd was
zaterdag helemaal voor de
Amerikaanse dames, die pro-
beerden met snel aanvalsspel
op een vroege voorsprong te
komen. Toch viel het eerste
doelpunt aan de andere kant,
omdat New Jersey onvoldoen-
de speelsters in de verdediging
achterhield. Na een snelle break
was het Angela Reijenga die de
plank achter de Amerikaanse
keepster vond, 1-0. Geleidelijk
aan wisten de Amerikaanse
aanvalsters de Zandvoortse ver-
dediging weer onder druk te
zetten. Keepsters Marije van der
Meulen werd daardoor
gedwongen een aantal keren
handelend op te treden. Zij wist
haar doel met behulp van een
aantal verdedigsters schoon te
houden. In de 26e minuut lukte
dat echter niet en kwam New
Jersey op gelijke hoogte, 1-1.

Tweede helft
Net als voor rust hielden beide
teams elkaar ook na de pauze in

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

evenwicht. Het zou ruim een
kwartier duren voordat ZHC via
een schot van Miranda
Schilpzand een 2-1 voorsprong
kon nemen. Het antwoord
kwam van de Amerikaanse spits
in de 22e minuut, 2-2. Na deze
gelijkmaker ontspon zich een
aantrekkelijke strijd om de
winst.Pas in de laatste vijf minu-
ten zag New Jersey kans om nog
twee keer te scoren en daarmee
op de valreep een geflatteerde
2-4 overwinning te behalen.

Oproep 
Toch keek aanvoerster Miranda
Schilpzand na afloop tevreden
terug op het duel, niet in de
laatste plaats omdat bewezen
is dat er nog mogelijkheden
zijn om met een representatief
eerste team aan de competi-
tie deel te nemen. “Er wordt
momenteel binnen de vereni-
ging naar een oplossing ge-
zocht om het team aan te vul-
len. Het zou toch wel bijzonder
spijtig zijn als na ruim zeven-
tig jaar geen damesteam meer
geformeerd kan worden. Er is
een groep enthousiaste dames
die door wil gaan, maar dan zal
er enige aanvulling moeten
komen”, zegt Miranda hoopvol,
die besluit met op te merken:
“Als er in Zandvoort nog dames
zijn die willen hockeyen en (nog)
geen lid (meer) zijn van ZHC,
dan kunnen ze zich bij aan-
melden via telefoonnummer
06-28302940. Mogelijk dat er
dan ook in het nieuwe seizoen
nog gespeeld kan worden”.

Voetbal
SV Zandvoort start goed in HD Cup

Zowel het zaterdag- als het zondagelftal van SV Zandvoort zijn
de poulewedstrijden om de Haarlems Dagblad Cup goed begon-
nen. Beiden boekten een overwinning.
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Zeilsport
Rondje REM eiland op 19 augustus

De Magic Marine REM Race is niet meer weg te denken uit de
nationale wedstrijdkalender. Ondanks de geruchten over de
ontmanteling van het REM eiland, staat het er nog steeds en
kan het ‘rondje’ dus nog gevaren worden.

Het klassieke traject gaat
vanuit Zandvoort, via Lange-
velderslag en Noordwijk naar
het 12 kilometer uit de 
kust liggende REM eiland 
en daarna weer terug naar

Zandvoort. Gemeten langs
een rechte lijn is dat ruim 55
kilometer. Afhankelijk van de
weersomstandigheden kan
door de wedstrijdleiding wor-
den gekozen voor een ander

(evt. ingekort) traject.

De briefing voor de Magic
Marine REM Race van komen-
de zaterdag is om 11.00 uur.
Dan zal ook de definitieve baan
bekend gemaakt worden. De
start van de Magic Marine
REM Race zal naar verwachting
tussen 12.00 uur en 12.30 uur
plaatsvinden.

Autosport

Geen Zandvoortse BRL successen op Assen
De Benelux Racing League streek afgelopen weekend neer op
het circuit van Assen tijdens het Rizla Racing weekend. Voor de
Zandvoortse rijders in zowel de BRL V6 als de BRL Light bleven
podiumplaatsen dit keer uit.

De winst in de BRL V6 klasse
ging twee keer naar Sandor
van Es en bij de BRL Light was
het Marijn van Kalmthout die
beide races op zijn naam wist
te schrijven. Door deze resul-
taten is Zandvoorter Peter
Furth de koppositie kwijtge-
raakt in het kampioenschap.
Dezelfde Furth kwam bij de
eerste race niet over de finish,
maar deed dit wel in de twee-
de. Furth werd vijfde in de

tweede race. Voor Theo Stor
betekende de eerste race een
vierde plek, maar in de tweede
race moest de Zandvoorter
‘zandhappen’. Hij belandde al
in de beginfase in de grindbak.

Bij de BRL V6 was Zandvoorter
Danny van Dongen het meest
succesvol. Met een vierde en
zesde plaats keerde hij huis-
waarts. Zijn broer Jan Paul
debuteerdeen reed in de plaats

van Marc Goossens. Hij werd
in de eerste race twaalfde en
in de tweede vijftiende. Allard
Kalff viel in de eerste race snel
uit met een koppelingspro-
bleem en in de tweede race
eindigde Kalff dertiende.
Sebastiaan Visser had net als
in het weekend in Zolder een
‘baalweekend’. In beide races
kwam Visser niet over de
finish.

De volgende race is op 10 sep-
tember het circuit van Zolder.
Een leuke bijkomstigheid is dat
de BRL te zien is tijdens het
A1GP weekend op Zandvoort.

Zandvoort begon dinsdag niet
sterk, pas vlak voor rust kon
Michel Sidar scoren, nadat
Zwanenburg brutaal met 0-3
de leiding had genomen. Na
rust een veel sterker Zandvoort.
Veelal voetballend op de helft
van hun gasten en stevig druk
zettend. Toch duurde het nog
een tijdje voordat Ferry Boom
voor de aansluiter kon zorgen.
Niet lang daarna kon goaltjes-
dief Robin Castien de 3-3 inprik-
ken en zelfs een minuut of vijf
voor het eindsignaal voor de 4-
3 zorgen na een uitbraak.
Komende zaterdag spelen de
beide elftallen thuis. De zater-
dag (14.00 uur) tegen EDO en
de zondag (17.00 uur) tegen
Young Boys.

De zondagvoetballers moesten
afgelopen zondag naar VVC en
behaalden daar een klinkende
0-8 overwinning. Grote man bij
Zandvoort was Max Aardewerk
die maar liefst 4 keer scoorde.
Hun zondag collega’s hadden

het een stuk moeilijker.
Afgelopen dinsdag kwam
Zwanenburg op bezoek en ont-
brak het trainer Pieter Keur aan
ongeveer een elftal aan poten-
tiële eerste teamspelers
wegens vakantie of werk.

Robin Castien scoort
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Het toernooi op de banen van
de Kennemer Golf & Country
Club was er een van uitersten.
De donderdag bracht veel wind,
de vrijdag veel regen en onweer,
de zaterdag was gemiddeld en
de zondag benauwd. Vooral de
vrijdag zou achteraf scherprech-
ter blijken te zijn. De groep die
als eerste de baan in moest,
kreeg rond 09.00 uur te maken
met een wolkbreuk die gepaard
ging met onweer. Hierdoor was
de wedstrijdleiding genood-
zaakt alle spelers en publiek van
de baan te halen.Toen een dikke
twee uur later het spel weer
hervat kon worden, waren de
spelers van de middag al aan-
wezig maar konden nog niet
starten. Uiteindelijk werden zij
rond 15.00 uur de baan in
gestuurd. Ook zij kregen te
maken met een onweersbui en
het hele protocol begon weer
van voren af aan. Door dit
oponthoud van totaal meer dan
drie uur, was de leiding genood-
zaakt om de spelers zo lang
mogelijk door te laten spelen.
Uiteindelijk werd er om 21.00
uur gestopt door invallende
duisternis.

Zaterdag
De zaterdag werd daarom
begonnen met de laatste spe-
lers die hun tweede ronde nog
moesten afmaken. Hierdoor
werd er pas rond 11.00 uur
bekend wie er de laatste twee
dagen zouden mogen spelen.
Slechts drie Nederlanders haal-
den de ‘cut’. De professionals
Maarten Lafeber en Robert-Jan
Derksen en de net 17 jaar gewor-
den amateur Tim Sluiter.Vooral
de laatste zou van zich doen
laten spreken. Zijn eerste drie
rondes speelde hij onder ‘par’,
en slechts de laatste drie holes,

drie ‘bogies’, van de laatste dag
zouden hem ver naar beneden
doen zakken.

Nederlanders

Lafeber, al het hele jaar op zoek
naar zijn vorm, kon ook tijdens
dit KLM Open geen potten bre-
ken.Voornamelijk zijn putter liet
hem danig in de steek. Derksen
had ook niet echt zijn beste
toernooi. Bij hem schortte het
nogal met de ‘ijzers’. Dyson,
daarentegen, was op zaterdag
al aan een topronde bezig en
deed daar op zondag nog een
schepje bovenop. Richard Green,
zaterdag verbrak hij het ronde-
record en bracht het op 62 (-9!),
en medekoploper Damien Mc-
Grane, moesten alle zeilen bij-

zetten om de ontketende Dyson
bij te houden. Uiteindelijk lukte
alleen Green dat, beide kemp-
hanen eindigden het toernooi
met een score van -14, waardoor
er een noodzakelijke play-off
gespeeld moest worden.

Play-off
Nadat Green zijn putt voor bir-
die op de eerste extra hole, de
par-4 achttiende, had gemist,
greep Dyson zijn kans. Zijn bir-
dieputt, een listige ‘downhiller’
van een meter of vier verdween
prachtig in het midden van de
hole. Dyson schreeuwde het uit
van vreugde. De Engelsman met
het witte haar is expressief.
Hij is (nog) geen grote naam op
de Europese Tour, maar eerder
dit jaar won hij wel al het
Indonesian Open, een onderdeel
van de Europese Tour. ‘Het was
al een mooi jaar, nu is het een
superjaar’, zei de glunderende
DysonHij steeg dankzij zijn over-
winning naar de veertiende
plaats op de Order of Merit, het
gewonnen geld klassement,
met een totaal aan prijzengeld
van ruim €912.000. Voor
Richard Green waren de druiven
zuur. In 2004 werd hij op de
Hilversumsche ook al tweede in
het KLM Open. Green maakte
zaterdag 62, een prachtig baan-
record, en zondag 65, maar dat
was nog niet genoeg.

De Engelsman Simon Dyson is
de verrassende winnaar van het
KLM Open geworden. Dyson
versloeg op de eerste play-off
hole de Australiër Richard
Green. Met zijn overwinning
verdiende hij €266.660.
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Erepenning voor Ballesteros
Op 8 augustus jongsleden, was het dertig jaar geleden dat de,
toentertijd 19-jarige, Spaanse golflegende Severiano ‘Seve’
Ballesteros zijn eerste overwinning op de Europese toer boek-
te. Deze overwinning was er een van een lange rij. De aimabe-
le Spanjaard behaalde 87 overwinningen in zijn imposante car-
rière, waaronder drie keer het Britse Open.

Ballesteros behaalde die eerste
overwinning in 1976 op de
baan van de Kennemer Golf &
Countryclub en ter ere van deze
mijlpaal werd hem dinsdag-
avond, na een Challenge met
grootheden als Colin ‘Monty’
Montgomerie, Ian Woosnam,
Paul McGinley, Maarten
Lafeber, Robert-Jan Derksen en
de winnaar van vorig jaar
Gonzalo Fernandez-Castaño,
een diner in de ‘Swan Lounge’
aangeboden. Tijdens dit diner
werd hij diverse malen in het
zonnetje gezet, onder ander
door de voorzitter van de
Kennemer Golf & Country Club,
Jan Willem Hoving, die hem
een ingelijste kopie van 
zijn scorekaart uit 1976 over-
handigde.

De volgende spreker, burge-
meester Rob van der Heijden,
had het vooral over de naam
‘Zandvoort’ die onlosmakelijk
aan Ballesteros is verbonden,
en wel over de hele wereld.Voor
die verdienste had de burger-
vader nog een bijzonder
geschenk. Ballesteros kreeg uit
handen van Van der Heijden de
Legpenning der Gemeente
Zandvoort aangeboden. Een bij-
zondere onderscheiding omdat
deze normaal gesproken voor
Zandvoorters, die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor
hun woongemeente, is wegge-
legd. Voor deze gelegenheid
had het college echter een uit-
zondering gemaakt. Ballesteros
was duidelijk aangenaam ver-
rast met de onderscheiding.

Simon Dyson 
wint

KLM Open

Tim SLuijter       Foto: Chris Schotanus

Winnaar Simon Dyson Foto: Chris Schotanus

Seve Ballesteros en burgemeester Van der Heijden

Ook de chique VIPshuttle-BMW’s hadden last van de regen op vrijdag
Foto: Chris Schotanus

Golf

Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Monuta

OranjeHof
Pluspunt Boomhut
Provincie Zuid-Holland
Take Five
Top Thuiszorg
Trade Ard Automobielen
van Meeuwen
Versteege’s IJzerhandel 
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zmash! Badmintonclub
Strandpagina
11 Boom
9 Club Maritime
23 Club Nautique
-3 Ganpati
20 Strandpaviljoen Jeroen
18 Thalassa

De 
adverteerders 

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen 
wij u op de hoogte houden van 

alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

•  Zeer luxe uitgevoerd appartement op de 
6e verdieping gelegen

•  Voorzien van alle denkbare comfort 
•  Zo te betrekken
•  Riant uitzicht
•  Dubbele garage en lift
•  Woonopervlak ca. 160 m2 (incl. terras)

Vraagprijs: € 590.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 6/4 ZANDVOORT

•  Op de 2e verdieping gelegen 4-kamer appartement 
(verbouwd naar 3) met garage en fraai zeezicht

•  Woonkamer met schuifpui naar vernieuwd balkon
•  Moderne keuken v.v. apparatuur, luxe badkamer
•  Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs App.: € 249.000,- 
  Garage: €  30.000,- 

 POTGIETERSTRAAT 38 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden tussenwoning met 
voor- en achtertuin en achterom.

•  Deze woning is in 2000 gerenoveerd
•  Lichte woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, 

2 slaapkamers, moderne badkamer, bergzolder, 
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Heerlijke woonomgeving 

Vraagprijs: € 229.000,-

 THORBECKESTRAAT 3/5 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden ruime maisonnette 
•  Lichte woonkamer met fraaie schouw en schuifpui naar 

het balkon met zeezicht
•  Moderne open keuken v.v. diverse apparatuur
•  2e verd.: 2 slaapkamers en moderne badkamer
•  Zolder:  3e slaapkamer en stookruimte
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 285.000,-

 EMMAWEG 40 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande villa met garage en oprit, 
midden in het Groene Hart gelegen

•  Royale living , 4 slaapvertrekken, luxe woonkeuken en 
2 moderne badkamers

•  Rustige ligging, alleen bestemmingsverkeer
•  Hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
•  Perceeloppervlakte 587 m2 met duin in de tuin wat 

privacy waarborgt, woonoppervlakte ca. 185 m2

Vraagprijs: € 849.000,-

 WEIMARWEG 3 ZANDVOORT

•  In het Groene Hart gelegen sfeervolle 2 onder 1 kap 
woning met carport en oprit voor meerdere auto’s

•  Besloten achtertuin op het zuid westen
•  Lichte woonkamer, moderne keuken, 4 slaapkamers
•  Recent is de buitenzijde geheel gereinigd en gevoegd, 

kozijnen geschilderd, nieuwe goten en dak aangebracht
•  Woonopp. ca. 115 m2, perceelopp. 300 m2

•  Verrassend ruime gerenoveerde eengezinswoning
•  Zonnige achtertuin/patio op het westen
•  L-vormige woonkamer, woonkeuken v.v. apparatuur
•  3 slaapkamers, ruime bergzolder
•  Deze woning moet van binnen gezien worden!
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

•  Licht stucwerk door de gehele woning

Vraagprijs: € 219.000,- Vraagprijs: € 549.000,-

 NIEUWSTRAAT 7 ZANDVOORT

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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tenslotte uit Zandvoort, dus
waarom geen voorstelling
zoals afgelopen dinsdag op de
Nieuwmarkt ook bijvoorbeeld
in het najaar in Zandvoort. Ik
sta daar open voor”, zegt
Hoezee. Nu maar afwachten
wie er reageert! Eén ding staat
vast, namelijk dat succes ver-
zekerd is.

wat Peeters al
enkele jaren
omschrijft als
‘Amsterdam
Bad’. De prij-
zen,die door
het voltallige
publiek mid-

dels een juryformulier werden
bepaald, werden aangeboden
door Hotel Danzee, Hotel
Hoogland, Restaurant Café
Neuf, jaarrond strandpaviljoen
Take Five, Café ‘t Lokaal, Café
Shooters en het Circustheater.
Het was dinsdag een daveren-
de voorstelling, waarvoor de
toeschouwers volgend jaar
zeker terug zullen komen.

Zandvoort
“Een aantal jaren geleden heb-
ben we een dergelijke voorstel-
ling ook een keer in Zandvoort
gehouden. Bekende Zandvoor-
ters stonden toen in de ring
van Circus Rigolo. Misschien is
dat nog wel eens voor herha-
ling vatbaar”, opperden Hoezee 
en Peeters. “Het circus komt

kenning en de belangstelling
is al die jaren groot”, zegt
Hoezee, terwijl hij met Peeters
in de pauze een welverdiend
drankje nuttigt. “Het is toch
geweldig dat dit mogelijk is.
Ik doe er al jaren met veel ple-
zier aan mee”, accentueerde
Peeters, die in de buurt bekend
is als exploitant van etablis-
sement Cassablanca op de
Zeedijk, het succes.

Zandvoorts tintje
De prominentenvoorstelling
had ook nog een Zandvoorts
tintje, want zoals in het pro-
gramma veelzeggend werd
vermeld, werden de prijzen 
die de prominenten konden
winnen geschonken door
bekende ondernemers uit

1
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Actueel
P4 Zandvoort (A)live

Zandvoortse 
Courant 

Rubriek
P7 Weekend weerbericht

De Mannetjes

‘We hebben dat Demmers
nooit horen zeggen toen hij

nog wethouder was’

Middenboulevard
lelijkste plaats

Zandvoort Optiek

Brutoinkomen en 
huurtoeslag - raadpleeg 

de tabel in de officiële
berichtgeving

ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN

20 % korting
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Ford F150 5.0l Regular Cab Automaat
LPG, b.j. 1995, 87300mls, €8950 

nu €8350
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Allison € 0,75

• 3 Maïsbollen € 1,95

• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig t/m zondag 
27 augustus

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

‘Zandvoorts’ circus op Nieuwmarkt

De avond werd door Dick
Hoezee, in zijn creatie van
clown Didi, op zijn bekende
vlotte manier gepresenteerd.
Het dertien onderdelen tellen-
de programma werd gepresen-
teerd in een met 350 toe-
schouwers gevulde, bomvolle
circustent. In een echte
Amsterdamse sfeer herkende
het publiek de prominenten al
snel. Ook Wim Peeters, die als
aap veel bijval had en bij som-
mige toeschouwers ook wel
enige angst in boezemde.

Feest
“We doen dit nu al voor de
negende keer en elke keer
weer is het een feest van her-

Clown Didi met de Niet-waarzegster

Zandvoorter Dick Hoezee 
als clown Didi

Actueel
P17 Strandpaviljoens beoordeeld

Sport
P23 Aankondiging DTM

Het in Zandvoort gevestigde circus Rigolo stond vorige
week in hartje Amsterdam. Op de hoofdstedelijke
Nieuwmarkt verzorgde Dick Hoezee met zijn medewer-
kers negen dagen lang circusvoorstellingen.
Traditiegetrouw werd ook dit jaar een prominentenavond
gehouden. Vorige week dinsdag trad naast een groot aan-
tal bewoners uit de omgeving van de Nieuwmarkt ook
een aantal prominente Amsterdammers op, onder hen
onder andere wethouder Annelies van der Stoel en ook
de in Zandvoort bekende ondernemer Wim Peeters.

Een truc met konijnen laat het publiek versteld staan
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Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!
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Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Castricummerwerf 23-37
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Burgerlijke stand

Kerkdiensten

5 augustus 2006 - 18 augustus 2006
Ondertrouwd:
Lefferts, Michaël Bertus Johannus en: Van Kuik,
Fabiënne Nicole
Den Boer, Danny en: Van Loon, Francisca Catharina
Stam, Martijn Jan en: Andel, Annemieke
Hogeslag, Lester Alexander en: De Koning, Nancy

Gehuwd:
Nieuwenburg, Frits en: Deinum, Clerinda Helene
Ten Caat, Derk Marinus Roelof Willem en: Lammers,
Sylvia Geertruida Joanna

Geboren:
Djamy Martín, zoon van: Elings, Marcel Mathias
Nicolaas en: Passchier, Mirla Elizabeth.
Julia Maria, dochter van: Nieslony, Jacek Stefan en:
Reimann, Barbara Agnieszka.
Ties Christian, zoon van: Kramer, Pieter Daniël en:
Janssen, Karin Anna Petra Cornelia.

Overleden:
Demmers geb. Schelvis, Margaretha Clothilda,
oud 80 jaar
van der Hulst geb. Ukonings, Anna Josephina,
oud 93 jaar
van Staveren geb. de Boer,Cornelia Gerarda,oud 85 jaar
Rebergen, Hendrik Marinus, oud 50 jaar
De Vries, Johannes Cornelis, oud 90 jaar
Sánchez, Diego Manuel, oud  68 jaar
Houtgraaf geb. Prins, Henriëtte Francisca, oud 79 jaar
Durkstra, Robert, oud 65 jaar
Van der Werff, Reinder, oud 71 jaar
Van Wijk geb. Koning, Alida Catharina, oud 85 jaar
Keesman geb. Koper, Wilhelmina Maria Catharina,
oud 92 jaar
Moerenburg, Charles Gerard Armand Maurice Maria,
oud 57 jaar

ZONDAG 27 AUGUSTUS
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur dhr. J.W. Witteveen uit Utrecht
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. Myburgh uit Beverwijk 
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
RK Parochie Antonius & Paulus,
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Familieberichten

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

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts

buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst: van vrijdags 17.00 uur

tot maandags 08.00 uur

Het medeleven in de vorm van kaarten, 
bloemen en troostvolle worden 

bij het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Piet van Paridon
heeft ons bijzonder gesterkt.

Lieve mensen, 
heel veel dank dat jullie er waren 

voor Piet en voor ons.

Truus, kinderen en kleinkinderen

Altijd vol humor, liefdevol en warm.
Als alle mensen waren zoals jij 
was de wereld niet zo arm.

Reinder van der Werff
8 september 1934 - 15 augustus 2006

Wat zullen wij hem missen

Grada van der Werff  - van Norde
Rie van der Werff - Kramer
Rein, Marion, Anja, Andries 
Sophie, Claudia, Tom en Wendy

Geheel naar de wens van Rein hebben wij in
besloten kring afscheid van hem genomen.

Correspondentieadres:
G.C. van der Werff – van Norde
Schuitengat 39
2042 TK Zandvoort

00.49
01.18
01.48
02.14
02.50
03.20
03.49
04.18

05.03
05.33
06.02
06.39
07.09
07.33
08.03
08.40

14.30
1 5. 0 1
1 5.1 0
14.44
14.59
15.28
15.58
16.38

17.23
1 7. 5 5
18.29
18.59
19.23
19.54
20.19
20.59

Belbuschauffeur m/v 
gezocht

De Belbus van Stichting
Pluspunt is niet meer
weg te denken uit
Zandvoort. Voor veel
senioren de manier om
even een boodschap te
kunnen doen of bij de
huisarts langs te gaan.
De Belbus rijdt dankzij de
inzet van vrijwilligers! 

Pluspunt is dringend op
zoek naar een vrijwilliger
voor de donderdagmid-
dagritten.Wij bieden u o.a.
een prettige werksfeer,
onkostenvergoeding en
werkbegeleiding. Informa-
tie bij  Pluspunt, locatie
Centrum - Nathalie Linde-
boom telefoon: 5719393
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Column

Cartoon          Hans van Pelt

Wateroverlast in Zandvoort
Voorlopig heb ik weer water
genoeg gezien. Na enkele fikse
regenbuien, overstromingen
voor de deur en verregende
tennispartijen, ben ik die zes
weken zon alweer vergeten. Ik
waande me in Venetië met al
dat water ver boven de stoe-
prand. De bootjes voor de deur
ontbraken er nog aan! Ach.
Het was wél rustig in de
Haarlemmerstraat.Weinig of
geen autoverkeer! Behalve de
‘halve zolen’ die zonodig door
het water moesten racen.
Overlast veroorzakend voor
geparkeerd staande auto’s. Er
waren wel juichende kinderen.
Rondspetterend in rubber
laarzen. Zelfs echtgenoot had
zijn laarzen opgezocht. Prikte
verbolgen in verstopte putten.
Verstopt was ook onze afvoer.
Of het door al het water
kwam? Weet het echt niet. Ik
stapte nietsvermoedend uit
de douche. Met erbuiten even-
veel water als binnen. Om
hulp roepend kwam echtge-
noot naar boven gerend. Zag
al het water in de badkamer.
Rukte grote handdoeken uit
de kast. En dan moet je dwei-
len. Handdoeken uit wringen.
Wij kunnen niet meer wrin-
gen.We zijn een wasmachine
generatie. Mijn moeder 
kon dat wél bedacht ik me, al
ploeterend met lappen en
dweilen.
Nóg steeds in mijn douche-
blootje begon echtgenoot
opeens hardop te lachen.“Het
is nét die TV reclame”, grijns-
de hij.“Van die verzekering. Al
het water dat je in de wasbak
gooit. Komt door het putje
weer terug. Je kunt dweilen
wat je wil. Het helpt niks”.
Daar ik niet van ‘Die Man-
netjes’ heb, ploeterde ik ver-
der. Uiteindelijk met behulp
van nog meer douchelakens
werd het weer droog. Mijn
eigen mannetje klaarde de
klus. Met veel ontstopper en
een trekveer is het goed geko-
men. Het leed weer geleden.
Vandaar dat ik voorlopig geen
water meer kan zien. En ver-
lang naar een flinke portie
onvervalste zonneschijn. Lét
maar op waar ik binnenkort
naar toe ga. Twee keer raden!

Lienke Brugman

Zoals vorige week vermeld, zijn er onder de ondernemers die
de ZandvoortPas accepteren, diverse manieren om hun klan-
ten te laten profiteren van de acties die de ZandvoortPas voor
de houders opleveren

Reisbureau KVSA 
geeft cadeautje 

op vertoon ZandvoortPas

Zo zijn er die kortingen geven
op het volledige assortiment,
zijn er die maandelijks 
een andere actie hebben.
Reisbureau KVSA in de
Cornelus Slegersstraat doet
het weer anders. In eerste
instantie kregen de klanten die
een reis boekten en hun
ZandvoortPas konden tonen,
een mooi pakket weekbladen
mee die ze in het vliegtuig of
op hun vakantieadres lekker lui
in de zon konden lezen.

Nu is men sinds kort overge-
gaan op het systeem van leuke
presentjes na het boeken van
een reis. Medewerkster
Mariska Drieman:“We hebben
een heleboel cadeautjes 
ingekocht en daar kan men
dan, na het tonen van de

zandvoortPas, een keuze uit
maken. Er zitten allerlei dingen
tussen die men op vakantie
zou kunnen gebruiken. Ook
zijn er presentjes bij die men
thuis eveneens zou kunnen
gebruiken.”

KVSA, wereldservice in reizen,
heeft zo voor zijn klanten een
leuk cadeautje in het voor-
uitzicht gesteld, uiteraard
alleen op vertoon van de
ZandvoortPas en na het boe-
ken van een reis. Drieman: “In
het begin kwamen de mensen
zo maar binnen en vroegen
om het pakket tijdschriften, zo
werkt het natuurlijk niet. Onze
klanten zijn zo enthousiast dat
we volgend jaar hoogst waar-
schijnlijk weer mee gaan doen
met de ZandvoortPas.”

Maandagavond heeft NOVA, de actualiteitenrubriek van 
de NPS/VARA/NOS, Zandvoort negatief in beeld gebracht. Op
voordracht van ex-wethouder GBZ M. Demmers heeft de 
redactie van Nova een Nederlandse schrijfster, Nelleke
Noordervliet, naar Zandvoort gestuurd om haar mening te
geven over de stelling: 'De lelijkste plek van Nederland'.

NOVA brengt Zandvoort
negatief in beeld

Michel Demmers had gerea-
geerd op een oproep van de
redactie van NOVA om de
lelijkste plek van Nederland
aan te geven. Volgens de ex -
wethouder van GBZ komt
niet alleen een gebouw maar
zelfs een heel gebied voor 
de titel in aanmerking; de
Middenboulevard.

Schrijfster Nelleke Noorder-
vliet was naar onze woon-
plaats gestuurd om haar
mening te geven. Zij is van
mening dat vooral de entree
van Zandvoort (“een centrum
voor uitgeprocedeerde asiel-
zoekers”) en het gebied tus-
sen 'Zandvoort strand' en
'Zandvoort dorp' van dermate
slechte kwaliteit en zonder
allure is dat 'De beuk erin'
moet. Eveneens was de
bezoekster, die overigens nooit
in Zandvoort heeft gewoond,
van mening dat het 'winkel-

straatje' (de Kerkstraat) lelijk
was en dat de doorkijk van de
Bakkerstraat, richting Circus
Zandvoort, getuigde van
afschuwelijke bouw. Ook haar
mening over het Connexxion
busstation stak zij niet onder
stoelen of banken: “Een bus-
station dat zelfs in de DDR
allang afgebroken zou zijn.”

Wat NOVA voor ogen heeft
met een onderwerp als dit zal
wel in nevelen verhuld blijven.
Het is duidelijk dat mevrouw
Noordervliet niet bepaald
gecharmeerd is van Zand-
voort. Iemand die zo ongezou-
ten en ongefundeerd haar
mening over onze badplaats
geeft, kunnen we missen als
kiespijn. De mening van ex-
wethouder Demmers over de
Midden Boulevard is bij veel
burgers van Zandvoort al
bekend. Daar is geen Nova
programma voor nodig.

Medewerkster Mariska Drieman vertelt enthousiast over haar ervaringen
met de ZandvoortPas

Ex-wethouder Michel Demmers droeg de Middenboulevard voor aan het
programma van Nova
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Augustus
Het Zandvoortse Roeispektakel,
Zandvoortse Reddingsbrigade organiseert een roeispektakel, ter
hoogte van Reddingspost Piet Oud (Noord) www.vletroeien.nl

Zandvoort(A)live,
Live muziekfestival in centrum 

Zandvoort(A)live, Live muziekfestival strandpaviljoens 13, 14 en 15

September
DTM, Circuit Park Zandvoort. Deutsche Tourenwagen Masters.

Muziekfestival, Diverse live optredens op groot podium op
Raadhuisplein, aanvang 19.00 uur

Jubileum wandeltocht, wandelsport vereniging EMM organi-
seert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.
Afstanden: 6, 12, 18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,
Zandvoort,Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

Trophy of the Dunes, Circuit Park Zandvoort. Alweer een prach-
tig programma tijdens de Trophy of the Dunes op 23 en 24 sep-
tember, waarin alle nationale klassen aan de start verschijnen.

400 jaar Nederland Australië,
‘Iron Man Life Saving Event’. Een Beach Run, Zwemmen en
Branding Kanoën. Natuurlijk zullen de Australian Barbie (BBQ)
en Backpackers Party’ niet ontbreken. Strandpaviljoen 13, Skyline

Kerkplein concert: Koorconcert Protestantse kerk, aanvang
15.00 uur, gratis toegankelijk (na afloop collecte voor de 
restauratie van het unieke Knipscheer kerkorgel).
Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

zondag 27 augustus

Zandvoort (A)live 
on the Beach

16.00 - 24.00 uur

Skyline 13
Bruxelles 14
Mango’s 15

Live optredens van o.a. 

Alderliefste, Jazzzp en 
DJ Raymundo
Met om ca. 22.30 uur 

groots vuurwerk

Komend weekend, 26 en 27 augustus, is al weer de
laatste editie van 2006 van het bekende Zandvoort
(a) live festival. Op zaterdag in het centrum en op zon-
dag op het strand. De zondag zal afgesloten worden
met een groots vuurwerk.

Het festival zal op zater-
dag vanaf 20.00 uur
beginnen via diverse
optredens in het centrum
van onze badplaats.
Voorafgaand is het op het
podium in de Haltestraat
vanaf 18.00 uur tot 20.00
uur een feest voor de kin-
deren. Dan zal een open-
lucht kinderdisco de kin-
deren uitnodigen om
lekker de beentjes van de
vloer te doen. Vanaf
20.00 uur zullen diverse
DJ’s hun mixen presente-
ren. Op het podium op
het Gasthuisplein diver-
se optredens met onder
andere Quincy. Het
Dorpsplein zal in het
teken van zanger/enter-
tainer Tjerk staan. Deze
optredens zullen ook om
20.00 uur beginnen.

Zondag zal het festival
vanaf 16.00 uur op het
strand worden voortge-
zet. Bij Skyline 13 zullen
DJ Cuzco en de bekende
coverband Alderliefste
optreden. Bij Bruxelles 14
staan Jazzzzp, de Sand-
wich band en DJ Guzz op
het programma en bij
Mango’s Beachbar 15 zul-
len Gregor Salto, de latin

Zandvoort (a) live 

Optreden van Alderliefste vorige zomer

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

band Barrio Latino en de
bekende Zandvoortse DJ
Raymundo de gasten
vermaken.

Zondagavond zal het fes-
tival met een groot vuur-
werk worden afgesloten.
Vanaf een ponton voor
de paviljoens 13, 14 en 15
zal het seizoen 2006,
voor wat het Zandvoort
(a) live festival betreft,
worden afgesloten. Dit
vuurwerk is tot stand
gekomen door middel
van sponsoring door
onder andere NH
Hoteles, Circuit Park
Zandvoort en Center
Parcs.
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Er zijn mensen die willen
genieten van hun welverdien-
de pensioen na jarenlang hard
werken. Maar er zijn ook men-
sen die niet stil kunnen zitten
en allerlei andere dingen gaan
doen. Carl Simons van OPZ is
zo’n man. Een ondernemend
type met een zwaar verant-
woordelijkheidsgevoel. Een
Rotterdammer die is opge-
groeid tijdens de wederop-
bouw van Nederland. “Ik ben
niet vies van hard werken, het
heeft me ook gevormd”, lacht
Simons terwijl hij geïnter-
viewd wordt in het raadhuis.

Politiek Interview met raadslid OPZ

Muziek
Wat veel mensen misschien
niet weten is zijn passie voor
muziek. Vanaf zijn zesde jaar
speelt Simons accordeon, won
bepaalde concoursen en
mocht zich zelfs Nederlands
kampioen accordeon voor
amateurs noemen. Zijn passie
voor muziek werd versterkt
door zijn studie aan het con-
servatorium in Rotterdam. “Ik
studeerde fagot en viool, twee
hele mooie instrumenten.Toen
moest ik het leger in waardoor
ik het niet meer kon combine-
ren. Tijdens mijn tijd in het
leger ging ik nadenken over
een toekomst in de muziek.
Wilde ik zo’n leven leiden?
Altijd in een orkest spelen,
altijd ‘s avonds weg, veel op
tournee? Het antwoord was
nee en ik ging na mijn dienst-
jaren marketing studeren, ach-
teraf gezien een goede keus”,
aldus Simons.

OPZ
Op dit moment speelt Simons
geen accordeon meer en jeu
de boules staat ook op een iets
lager pitje. Simons:“Ik vind het
heerlijk om in de raad te zitten
en iets te doen voor de men-
sen in Zandvoort. Mensen
moeten serieus genomen wor-
den en ik wil de gemeente
dichter bij de mensen brengen,
dat is wel mijn ding bij OPZ.”

Carl Simons 

Na jarenlang met zijn gezin in
Heemstede gewoond te heb-
ben kwam Simons in 1998 in
Zandvoort terecht.“Ik ging net
met pensioen en had tijd zat.
Het begon weer te kriebelen
dus ben ik weer wat gaan
doen”, aldus Simons. Na in de
ledenraad van de EMM en in
de Seniorenraad Zandvoort
gefunctioneerd te hebben
kwam de OPZ op zijn pad. “Ik
kende Peter Boevé van de EMM
en de Seniorenraad en van het
een kwam het ander. Binnen
een paar jaar werd ik lijsttrek-
ker en fractievoorzitter van
OPZ en daar ben ik nog steeds
zeer content mee”, vertelt
Simons openhartig.

Sport
Dat Simons voor de OPZ in de
gemeenteraad zit zal niemand
ontgaan zijn. Zijn passie voor
de pétanquesport, een wed-
strijdvorm van jeu de boules,
is ook bij velen bekend.“Ik kan
het niet laten om over jeu de
boules te beginnen”, vertelt
Simons terwijl zijn ogen begin-
nen te twinkelen.“Het is heer-
lijk om een bal te gooien en
helemaal op te gaan in het
spel”, verzucht Simons.

Met oog en oor
de badplaats door

Paaltjes
Bovenaan de Kerkstraat mag
het bestemmingsverkeer tot
11.00 uur ongehinderd de
straat naar beneden rijden.
Daarna wordt er een paaltje
omhoog gezet en is de straat
alleen voor voetgangers toe-
gankelijk. Dat was en is een
goede regeling maar sinds
een poosje is er geen paaltje
meer te bekennen. Het
vrachtverkeer rijdt nu gewoon
tussen de vele voetgangers
door. Ook fietsers nemen de
kortste route en sjezen met
een noodvaart naar beneden.
Als voetganger moet je echt
opletten om niet van je sok-
ken gereden te worden. Paal
omhoog en handhaven, is
ons advies.

REM eiland verdwijnt

De laatste jaren zijn er
geruchten over de ontman-
teling van het REM eiland,
maar voorlopig staat het
eiland er nog. Het beroemde
rondje REM, georganiseerd
door de watersportvereni-
ging Zandvoort, vond af-
gelopen weekend (met 65
deelnemers) gewoon plaats.
De Directie Noordzee van
Rijkswaterstaat heeft wel
besloten om de apparatuur
begin volgend jaar van 
het platform, dat op negen
kilometer van de kust van
Noordwijk ligt, weg te halen.
De Meetpost Noordwijk die
bekend staat als het REM
eiland wordt in elk geval bin-
nen drie jaar verwijderd. Dat
is de termijn die wettelijk is
vastgesteld wanneer er tot
ontmanteling wordt overge-
gaan. Inmiddels is er een
samenwerkingsverband van
OCN, de Stichting Noordzee
en Goesting Events BV “Red

het REM eiland” opgericht
met als doel het platform
minstens tot nog drie jaar
voor sloop te behoeden.

Zeg het voort zeg het voort
Op 15 augustus was er in
Elburg een omroeperscon-
cours. Maar Elburg is niet de
enige stad/dorp met een
omroeperconcours. Op vele
plaatsen in ons land laten de
leden van de Eerste Vereni-
ging van Stads- en Dorps-
omroepers Nederland het
hele jaar door van zich horen,
waarbij aan het eind van de
rit slechts ééntje Nederlands
kampioen wordt. Klaas Koper,
die al zo’n tien jaar dorpsom-
roeper in Zandvoort is, viel die
eer al vier maal ten deel. In
Elburg waren zijn trouwe
fans, zijn vrouw en haar zus,
mee om Klaas aan te moedi-
gen. Klaas kwam dit keer op
de derde plaats te staan.
Afgelopen weekend was
Klaas aanwezig in Enkhuizen
waar hij de zesde plaats 
veroverde. Klaas en zijn fans
hebben het druk want op 
26 augustus is er in Borne het
kampioenschap dorpsomroe-
pen waar Klaas Koper één
van de elf omroepers is. In het
totale klassement staat onze
Klaas op de tweede plaats en
op 23 september moet hij zijn
titel in Zandvoort verdedigen.
Dat wordt volgens Klaas
Koper een zware klus want
collega-omroeper Henk v.d.
Nieuwenhuizen uit Oister-
wijk gooit hoge ogen naar
het Nederlands kampioen-
schap.

Eindelijk
Veel jongeren zullen een
zucht van verlichting slaken,
want eindelijk gaat hun wens
in vervulling. De gemeente
plaatst een nieuwe skatevoor-
ziening bij de Arie Koperflat
waar voorheen de houten
halfpipe stond. De nieuwe
skatebaan, bestaande uit
acht skate-elementen, is
mobiel. Via een roulatiesys-
teem kan de voorziening ook
in andere wijken opgezet
worden, zodat de kinderen

uit desbetreffende buurt
niet ver hoeven te fietsen.
‘s Winters gaat de skatebaan
in opslag bij de Zandvoorte
remise. Of zijn er skaters die
bij sneeuw over de baan 
willen scheren, vraagt de
gemeente zich af. Zo vaak
sneeuwt het niet dus laat de
baan maar lekker staan zal
het voorstel van de jeugd zijn.
Alleen, hoe weet je waar 
de baan staat of komt daar
een speciaal systeem voor?
Anders wordt zoeken.

Bedankt
Een inwoonster uit Bentveld
meldde de redactie van oog
en oor dat ze graag de eerlijke
vinder wil bedanken die haar
sleutelbos via een omweg
terug bezorgde. Tijdens een
fietstocht door de duinen 
van Zandvoort Noord naar
Bentveld raakte zij haar sleu-
telbos kwijt. Ondanks veel
zoeken vond ze de sleutels
niet terug. Na een poosje
werd zij door een bedrijf
gebeld dat haar sleutels
terecht waren. De eerlijke vin-
der had de sleutels opge-
stuurd naar het bedrijf waar
de sleutels waren gemaakt
(er stond een telefoonnum-
mer op een sleutel). Dat
iemand nog zoveel moeite
doet om de sleutels terug te
bezorgen maak je tegenwoor-
dig niet zo vaak meer mee.
Namens de mevrouw heel
hartelijk bedankt.

Weer natte voeten
Voor de tweede keer in een
week stond zondagochtend
de omgeving Koninginneweg/
Haarlemmerstraat, na een
hoosbui, weer blank.Toevallig
had de gemeente het afzet-
hek bij de Haarlemmerstraat
niet weggehaald en kon een
bewoner deze voor de riool-
put zetten waarvan het dek-
sel omhoog kwam. De brand-
weer heeft de putten in de
Koninginneweg schoonge-
maakt en daardoor zakte de
waterstand. Het afzethek is
door de gemeente weer ach-
ter de boom geplaatst. Start-
klaar voor een volgende bui!

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Carl Simons
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Kijk voor alle ZandvoortPas aanbiedingen ook op

www.zandvoortpas.nl
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Klimaatbeheersing 
begint

bij Zonweringen
Sinds februari heeft Comfort Zonweringen zijn vaste plek gevon-
den op de Zeestraat 34. Waar vroeger een drogisterij, galerie en
diverse andere winkels hebben gezeten, is eigenaar Joep Delst
erin geslaagd van deze locatie een mooie blikvanger te maken.

“Zeventien jaar zit ik al in de
zonweringen dus enige erva-
ring heb ik wel”, vertelt Delst.
We zitten binnen onder een
gigantische parasol achter de
winkel in zijn riante kantoor-
ruimte. “Ik ben in Schalkwijk
begonnen als zelfstandig
ondernemer. Eerst alleen, later
met mijn broer, maar uiteinde-
lijk lukte die samenwerking
niet. Nu werk ik weer alleen
met een bedrijf en een show-
room in Haarlem Noord op de
Rijksstraatweg én sinds kort
ook hier in Zandvoort. In
Haarlem worden de schermen
‘geassembleerd’, dwz dat alle
onderdelen voor het te maken
scherm op maat in elkaar wor-
den gezet.

Schermen en zonweringen voor
particulieren of bedrijven, we
leveren aan degenen die kwali-
teit wensen. Vooral in
Zandvoort heb je, door de spe-
ciale weersinvloeden van de
kust, goede kwaliteitsproduc-
ten nodig. Het product moet
aan de hoogste eisen voldoen
omdat slijtage in kustplaatsen
twee maal zo snel gaat als in
het binnenland. Afhankelijk van
het budget adviseer ik mijn
klanten dan ook; koop het beste
product dan heb je er jarenlang
plezier van. Bij ons bedrijf is het
doek super geïmpregneerd
waardoor het rot en schimmel-
vrij is. Met daarbij een onder-
houdabonnement verleng je de
zonneschermen met meer dan

50%. Naast deze zonweringen
zijn op dit moment ook de z.g
‘screen’s’, zonweringen aan de
buitenkant vlak tegen het raam
aangebracht, heel populair.
Dicht geschoven kun je van bin-
nen naar buiten kijken, anders-
om niet”.

Het klimaat begint ook in
Nederland langzaam te veran-
deren, het wordt duidelijk
merkbaar warmer. “Klimaat-
beheersing begint met zonwe-
ringen”, legt van Delst vakkun-
dig uit. “Nederland, met zijn
grote ramen en schuifpuien, is
niet berekend op veel warmte
c.q. zonlicht, in tegenstelling
tot de Mediterrane landen
waar de ramen veel kleiner zijn
en men luiken heeft om het
zonlicht buiten te sluiten”.

Voor het interieur is het assor-
timent zo groot, dat het
ondoenlijk is om alle mogelijk-
heden op te noemen. Prachtig
zijn de verticale lamellen met
de uitstraling van vitrage. Niet
goedkoop maar wie én gordij-
nen én lamellen wil is dit een
perfecte oplossing. Jaloezieën
zijn er te kust en te keur in ver-
schillende uitvoeringen en
kleur. Rolgordijnen, plissés en
mogelijkheden om de kamer
te verduisteren met een rolgor-
dijn, het is allemaal mogelijk.
Wie zich wil oriënteren: loop
gerust naar binnen. Comfort
Zonweringen is gevestigd op
de Zeestraat 34, tel. 57 46 390.
Openingstijden: dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag
geopend van 11.00 tot 17.30
uur. Maandag en donderdag
gesloten.

Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 19 19 19 19

Min 13 13 14 13

Neerslag 75% 75% 60% 55%

Wind zw. 3-4 zw. 3-4 no-n. 3 nw. 3-4

mede mogelijk gemaakt door:

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Wisselvalligheid troef blijft
het parool en steeds duide-
lijker wordt dat dit jaren
zeventig-weer nauwelijks van
wijken weet. Het is amper
meer voor te stellen dat we
anno 1977, 1978 en 1979 bijna
de hele zomer ons huidige
augustusweer beleefden.
Zomers die zich kenmerkten
door langdurige hitteperio-
den, kenden we slechts inci-
denteel en zelfs een over-
schrijding van de 30 graden
geschiedde soms niet eens in
de maanden juni, juli, of
augustus. Het staat nu
onomstotelijk vast dat de
zomers (flink) warmer zijn
geworden, met name vanaf
1989. Tja, en zo’n maand als
we nu beleven hoort gewoon
nog thuis in het grillige
Nederlandse klimaat.

Toch is het realistisch te ver-
onderstellen dat we ergens
begin september beter weer
krijgen, want zo’n zeer mati-
ge periode houdt zelden lan-
ger dan een week of vier aan.

Het gebied rond Haarlem viel
opnieuw in de prijzen wat de
grootste regenhoeveelheden
betrof afgelopen week.
Bentveld noteerde zelfs op
twee dagen meer dan 50 mil-

Vorige week leek het er nog op -aarzelend weliswaar- dat we
deze week een weersverbetering zouden krijgen van wat lan-
gere duur. Dit herstel komt echter maar ten dele uit de verf,
want de komende dagen grossieren nou niet echt in puik zomer-
weer met tenminste 25 graden en de nodige zonneschijn.

Rentree zomer blijft nog uit

limeter binnen twaalf uur
tijd. Het neerslagtotaal van
augustus in onze gebieden
beloopt nu al de 260 millime-
ter en daarmee zijn we het
natst van het land! De buien
hebben deze zomer wel een
heel specifieke voorkeur voor
bepaalde gebieden kennelijk.

Komende dagen blijft het
door de bank genomen licht
wisselvallig en gewoon klas-
siek Hollands zomerweer.
Donderdag met name valt er
alweer regen (buien) vanuit
het westen en in de periode
vrijdag tot en met zondag
kan er dagelijks regen of een
bui vallen, waarbij de tempe-
raturen nagenoeg normaal
zullen zijn. Nog altijd bestaat
de kans op enkele zware
buien en de mogelijkheid van
lokale wateroverlast.
Volgende week tenslotte,
‘moet’ het dan gaan opknap-
pen, zoals hierboven net al
geventileerd. Waarschijnlijk
gaan hogedrukgebieden het
meer voor het zeggen krij-
gen, neemt de regenkans af,
stijgt de temperatuur
bescheiden en zien we de
zon vaker schaduw geven
in/op het Zandvoortse land.

Weerman Marc Putto
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Getrouwde mensen leven gezonder dan vrijgezellen. Zo stelt
de BBC en een Deens onderzoek. Deskundigen op het gebied
van het hart verwijzen dit echter naar het land der fabelen.

ter eten. De kans op hartaan-
doeningen kan mogelijk ver-
laagd worden door samen te
gaan wonen of te gaan wer-
ken, wordt gesteld.

Eerdere onderzoeken wezen er
al op dat het gezond is om te
trouwen. Getrouwde stellen
ontbijten vaker, leven veiliger,
sporten meestal en roken niet.
Kortom, ze letten meer op en
stimuleren elkaar. Zodra de
partner iets mankeert of als

dat dreigt te gebeuren, wordt
er voor gezorgd dat hij naar de
huisarts gaat. Alleen al die
omstandigheid verklaart dat
een samenlevend koppel
gezonder blijft.

Het gaat er om dat mensen,
getrouwd of vrijgezel, goed
voor zichzelf zorgt. Hij of zij
dient er attent op te zijn men-
sen om zich heen te hebben
die een goede verzorging
waarborgen. Goed eten, niet
roken en op tijd naar de huis-
arts gaan. “Dat is belangrijker
dan het feit of men alleen-
staand of getrouwd is” conclu-
deert Planet.nl

Getrouwden gezonder dan vrijgezellen

door Ton Timmermans

Vooral ouderen die alleen
wonen hebben een grotere kans
op hartaanvallen dan getrouw-
de stellen, ze meldt de BBC. Bij
een onderzoek in Denemarken
kwam naar voren dat mensen
op een hoge leeftijd en alleen-
wonenden een verhoogde kans
hebben op ondermeer hartaan-
vallen. Volgens hartspecialisten
ligt dat aan het feit dat alleen-
staanden meer roken en slech-

Zonweringen in allerlei soorten en maten
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HAARLEMSE BUDGET      
     AUTO              BEURS
HAARLEMSE BUDGET      
     AUTO              BEURS

Extra LOW BUDGET zomeractie exclusief voor de regio

Grijpensteinweg 10, 2014 KX Haarlem,
Tel.: 023 - 528 15 50, www.motorhuis.nl

ALLER
LAATSTE 

WEEK
Wat fijn dat u zo massaal reageert op onze Haarlemse Budget Auto beurs.

Zelfs wij staan versteld van het Mega-succes van dit zomer-auto-spektakel. We mogen nog een paar 
dagen doorgaan, maar dan is het onherroeplijk afgelopen. Dit is dan ook een oproep aan iedereen die 
toe is aan een andere auto: WILT U HET MINSTE BETALEN EN HET MEESTE ONTVANGEN, KOM DAN DEZE 
WEEK NOG NAAR HET MOTORHUIS EN DOE DE VOORDELIGSTE AUTODEAL DIE U OOIT GEDAAN HEEFT!!!

MINIMALE INRUILPRIJS
VOOR ALLES DAT RIJDT: a 1.750,-

• Alle andere inruilprijzen a 1.750,- boven de officiële koers
• Alle occasionprijzen tijdens de beurs verlaagd
• Alle occasions voorzien van de best denkbare garanties
    en met support van de fameuze Motorhuis service
• uitgestelde betaling mogelijk
• minder geld, méér auto

BUITEN WISSELVALLIG??

BIJ ONS OVERHEERST EEN 

STERK LAGE PRIJZEN -

DRUKGEBIED

Kijken, keuren, kiezen, kopen.

Op het occasionbordes op het 

parkeerdak van onze vestiging 

vindt u altijd ruim 100
occasions van topniveau op 

HOOG niveau. Nu voor een SUPERLAAG bedrag.

WESTELIJKE RANDWEG LEIDSE VAART

SPANJAARDSLAAN

HERENWEG

ZANDVOORTWEG
HEEMSTEEDSE DREEF

GRIJPENSTEINWEG
HET MOTORHUIS

Zo-
veel auto-

voordeel heeft 
u nog nooit bij 
elkaar gezien!

Gratis
taxaties

Wij
kunnen uw 

‘nieuwe’
occasion

razendsnel
afleveren!!

Groot
aanbod,
talloze
merken

Stelt
u  zich voor; 

nu rijden in een 
mooie jonge auto, 

minder betalen en ook 
nog eens a 1,750,- 

extra inruil ont-
vangen

U kunt zelf de prijs beïnvloeden met de bekende Motorhuis 
keuzepakketten:
BASIS: minimaal 6 maanden Motorhuisgarantie en 
6 maanden pechhulp
COMFORT: minimaal 12 maanden Motorhuisgarantie en 
12 maanden pechhulp
ALL IN: minimaal 24 maanden Motorhuisgarantie en 
24 maanden pechhulp plus onderhoud*
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www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl 
tel.nr. 023 5740740

Mededeling aan alle inwoners 
van Zandvoort

Op 1, 2 en 3 september 
zal op Circuit Park Zandvoort

het evenement DTM plaatsvinden.

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet

Milieubeheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland

d.d. 2 januari 2006 informeren wij u hierbij dat wij voor boven-

staand evenement zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit

hoorbaar zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

Zandvoorters 
Meppen Alle Shuttles Harder!

Badmintonclub Zmash! is een
nieuwe naam voor een reeds lang
bestaande vereniging, voort-
gekomen uit o.a. Sportingclub 
Dirk van den Nulft en wedstrijd-
vereniging Lotus. Elke donderdag
zijn er aan het begin van de 
avond zo’n 35 jeugdleden actief,
waarna de senioren de zaal met
groot enthousiasme en inzet
overnemen.

Helaas wordt badminton
nogal eens in één adem
genoemd alszijnde een
‘campingsport’. Actieve
spelers weten te vertel-
len dat badminton ech-
ter veel meer in zich
heeft dan zomaar een
recreatiesport. TV beel-
den van spelers op het
hoogste niveau laten al
zien dat de sport één en
al beweging is. Letterlijk
alle spiergroepen krijgen
ruim aandacht, concen-
tratie en reactievermo-
gen worden geactiveerd
en, niet in de laatste
plaats, de conditie schiet
omhoog. En ja, men valt
er ook van af.

Het mooie van badmin-
ton is dat het, in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld
tennis, makkelijk te leren
is. Met een paar lessen of
begeleiding van een erva-
ren speler heeft men al
vrij snel de fijne kneepjes
onder de knie en kan men
al gauw een wedstrijd
spelen. Er worden bij
Zmash! meestal dubbels
gespeeld op elk gewenst

niveau. Lekker gezellig
even een shutteltje slaan
of even wat meer power
erachter en met de tong
op de schoenen van de
baan te stappen. Niets
moet, alles mag.

Met de nieuwe opzet
worden zoals gezegd
nieuwe spelers begeleid
en wordt er voor ieder-
een op de speelavond elk
half uur opnieuw inge-
deeld. Dit kan de ene keer
op eigen speelsterkte zijn
maar ook een onervaren
met een ervaren speler.
En dat laatste is natuur-
lijk een prachtige opste-
ker om het spelpijl
omhoog te brengen. Ook
oud spelers met ervaring
worden van harte uitge-
nodigd om de uitdaging
aan te gaan met de vaste
leden. Jeugd vanaf ca. 8
jaar krijgt een gedegen
training en worden bege-
leid door diverse trainers.

Eerst even kennis maken?
Junioren en senioren zijn
van harte welkom op 
de inloopavonden. Deze

worden gehouden op de
eerste speeldag donder-
dag 7 september a.s. en
een week later op 14 sep-
tember. Jeugd vanaf 18.15
uur en senioren vanaf
20.15 uur. Men dient zelf
voor zaalschoenen te zor-
gen maar voor deze twee
avonden zijn er bad-
mintonrackets te leen.
Uiteraard geeft Zmash!
advies over materiaal,kle-
ding en schoenen.En,mis-
schien voor sommigen
niet onbelangrijk, de
Korversporthal heeft een
gezellige kantine om nog
even na te praten over die
gewonnen (of verloren)
wedstrijd.Na 7 september
kan men ook kijken op de
website:www.zmash.net

Is de link overigens al
gelegd tussen de nieuwe
naam en de kop van dit
artikel? Zmash! nodigt je
hierbij uit en heet ieder-
een van harte welkom in
de Korver Sporthal.
Inlichten zijn te verkrij-
gen per e-mail: wimmen-
del@planet.nl of per tele-
foon: 5720005

Rijksstraatweg 67-71  Haarlem  Tel. 023 - 525 49 56    www.vanmeeuwenbedden.nl

Het Vi-Spring gamma staat garant voor comfort 
en luxe. Elk bed wordt handgemaakt volgens het 
unieke Vi-Spring pocketed spring systeem: veren 
in katoenen zakjes bedekt met royale lagen 
zuivere wol en natuurlijk haar, worden op hun 
beurt met Belgische damast bekleed om het 
summum van een heerlijke slaap te bereiken.
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Toerist van de week

Het lijkt wel alsof er steeds minder toeristen in Zandvoort rond-
lopen. Wat logisch is natuurlijk. Ten eerste zijn de schoolvakan-
ties bijna om en zijn de mensen weer gewoon aan het werk. En
ten tweede is het weer de afgelopen tijd ook niet om over naar
huis te schrijven. Op een regenachtige avond zit ik in Café Neuf
te peinzen waar ik mijn toerist nu vandaan moet halen.Tot Jerry
Buurman aan mijn tafeltje komt zitten.

De Semi-Toerist

Jerry is 23 jaar en woont in
Oegstgeest. Hij noemt zichzelf
een ‘semi-toerist’.Want inmid-
dels komt hij vrij vaak in
Zandvoort, sinds hij zijn huidi-
ge vriend heeft leren kennen
die in Zandvoort woont. Jerry
heeft momenteel een baan 
als freelancer bij Mexx in
Amsterdam, maar hij is op zoek
naar iets nieuws.Wel het liefst
iets in de mode. Deze passie
heeft hij altijd al gehad, hij
heeft ook op de modeacade-
mie in Arnhem gezeten en op
een mannendesign afdeling
gewerkt. Maar hij heeft ook
heel andere kwaliteiten. Want
toen Jerry twee jaar geleden
voor het eerst naar Zandvoort
kwam, ging hij aan de slag als
entertainer bij Center Parcs. Dit
baantje had hij gekregen via
een vriend, die de manager is
van het entertainmentteam. In
de tijd dat hij daar werkte, ging
Jerry ook wel eens stappen in
Zandvoort. En dan voorname-
lijk bij Danzee. Op één van 
die stapavonden heeft hij 
zijn vriend leren kennen.

Ondertussen heeft Jerry een
aardige vriendenkring hier
opgebouwd, waarmee hij
graag “lekker even wat mee
drinkt”.

Maar wonen in Zandvoort, dat
zit er voor hem niet in. “Ik hou
teveel van het stadsleven, met
veel markten, winkeltjes en
barretjes op de hoek. Het liefst
zou ik in Leiden of in Den Haag
willen wonen. Zandvoort is
voor mij veel te klein. Ik hou
niet van het ‘ons kent ons’-
gevoel. Iedereen weet altijd
alles van elkaar, dat kan mij erg
benauwen.”Wat Jerry wel leuk
vindt, zijn zijn vrienden die hij
hier heeft leren kennen, de
avondjes stappen bij Danzee
en het circuit. “Maar”, zegt
hij er gelijk achter aan, “ik 
mis wel een stukje cultuur 
in Zandvoort, wat je in
Scheveningen bijvoorbeeld 
wel hebt met onder andere 
het Kurhaus.” Hiermee lokt hij
de reactie uit van een vriendin
van hem: “Wij hebben het
Juttersmuseum hoor!”

Met een ZandvoortPas wordt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1200 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

bromfietsplaten: € 21,50
Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten
Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort
Tel. 5731613 - Fax. 5736835

wikaglas@casema.nl

De RDW heeft vorige week het 400.000ste bromfietskenteken
afgegeven. Dat betekent dat voor een op de vijf bromfietsen in
Nederland nog geen kenteken is aangevraagd. Die naar schat-
ting 100.000 bromfietseigenaren hebben tot en met 31 oktober
de tijd om het verplichte bromfietskenteken te regelen.

Jongeren hebben tot nu toe
beduidend minder kentekens
aangevraagd dan ouderen. Zij
vormen volgens onderzoek
van de RDW ongeveer de helft
van alle bromfietsgebruikers.
Johan Hakkenberg, algemeen
directeur van de RDW:
“Jongeren moeten nu echt in
actie komen. Niet alleen de
schouwing van de bromfiets,
maar ook de officiële aanvraag
van het kenteken op het post-
kantoor is slechts tot en met

31 oktober mogelijk.”

Duurder na 31 oktober
De eerste stap op weg naar het
kenteken is een schouwing bij
een erkend schouwbedrijf.
Daarna moet het kenteken op
het postkantoor aangevraagd
worden. Nadat de RDW het
kenteken heeft opgestuurd, laat
de eigenaar een kentekenplaat
maken. Als laatste geeft hij het
nieuwe kenteken door aan zijn
verzekeraar. Vanaf 1 november

kan alleen na een keuring op
een van de 16 keuringsstations
van de RDW een kenteken ver-
kregen worden. Dat is lastiger
en duurder dan de aanvraag via
het postkantoor. Niet alleen
wordt de bromfiets dan tech-
nisch onderzocht, maar ook
kost de keuring meer dan 100
euro.Wie na 1 januari geen gel-
dig kentekenbewijs heeft, mag
zijn of haar bromfiets niet op
de openbare weg gebruiken.

Met het bromfietskenteken wil
de overheid diefstal tegengaan.
Ook kunnen opgevoerde en
lawaaierige bromfietsen beter
opgespoord worden en helpt
het kenteken bij het handhaven
van de verzekeringsplicht en het
bestrijden van criminaliteit. De
RDW voert de kentekenregistra-
tie van bromfietsen uit.

1 op de 5 bromfietsen heeft
nog geen kenteken 

Aanvankelijk was het in de koffieruimte van de kerk gepland.
Maar het zonovergoten voorplein nodigde uit om de tafels en
de stoelen buiten te zetten. Onder deskundige leiding schilder-
den een twintigtal kinderen de sterren van de hemel.Tot besluit
een expositie van de werken.

druk in de weer met penseel,
een flinke waterpot en verf.

Af en toe krijgen ze een paar
verse klodders acrylverf op hun
schilderspalet. Vol concentra-
tie en met de tong tussen de
tanden geklemd zetten de kin-
deren de meest zonderlinge
fantasie-figuren op papier. Ook

natuurgetrouwe werken, maar
altijd zonnig en met warme,
heldere kleuren.“Netjes tussen
de lijnen blijven” maant juf
Mirjam Engels haar ‘leerling’.
Voorzien van rode limonade en
mierzoete spekkies zijn na een
uur de schildersstukken klaar.
Alle werken worden opgehan-
gen tegen de wand van de 
koffieruimte, voor in het kerk-
gebouw. Om ze zo samen te
zien, is het een groot feest van
kleuren geworden. Ze lijken te
wedijveren met de kunst-
werken van de collega-kunste-
naars waarvan de werken in 
de kerk staan en hangen.
Zaterdag 26 augustus worden
de 1e, 2e en 3e prijswinnaar of
winnares bekend gemaakt.
Hilly Jansen met haar assisten-
ten kunnen terugzien op een
zeer geslaagde middag. Net
als de werken binnen in de
Agatha kerk is de jeugdexpo-
sitie in de koffieruimte tot
10 september 2006 te zien op
elke zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur.

Schilderen met kinderen werd zonnig succes

door Ton Timmermans

“Als je het niet meer weet kijk je
maar naar je T-shirt”. Op een vel
papier tekent kunstenares Hilly
Jansen bloemfiguren op het nog
witte tekenvel. Nu heeft de jeug-
dige Suzanne een begin van
haar kunstwerk. Aan de tafels
om haar heen zijn de kinderen
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Dag 5:
Op deze laatste dag
stond een bezoek aan de
Linnaeushof op het pro-
gramma, maar het weer
zat niet mee dus dat
houden de kinderen nog
tegoed. In plaats daarvan
is er een opdrachtenspel
in de duinen gedaan.
Tijdens het terugfietsen
naar huis begon het heel
hard te regenen. Om te
schuilen zijn we met zijn
allen onder een heel
groot zeil gaan zitten.We
moesten het goed vast-
houden, want de wind
trok het zeil steeds
omhoog en dan weer
naar benenden op ons
hoofd, maar we bleven
wel lekker droog. En toen,
na een leuke week vol
spannende avonturen,
waren we weer thuis
met zijn allen! We heb-
ben er allemaal heel erg
van genoten en hopelijk
kunnen we volgend jaar
weer zo een leuke vakan-
tie organiseren.

10
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Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Onder leiding van Monique van der Mije organiseer-
de Pluspunt een fietsvakantie voor kinderen. Monique
heeft alle gebeurtenissen vastgelegd op beeld en
geschrift, waarvan hieronder een samenvatting volgt.

Maandag 7 augustus
was het dan zover. De
eerste Pluspunt Kinder-
vakantie,gesponsord door
de Rabobank, ging van
start. Monique van der
Mije vertrok met tien kin-
deren en drie vrijwilligers,
Stella, Anne en Linda,
vanaf Stichting Pluspunt
in Zandvoort Noord op
de fiets naar het Stay-
okay hostel in Noord-
wijkerhout. Het is een

geweldige week gewor-
den, waaraan zowel de
kinderen als de begelei-
ders erg veel plezier heb-
ben beleefd.

Dag 1:
Het begon natuurlijk met
de fietstocht naar Noord-
wijkerhout. Een hele rit,
dus onderweg werd er
gestopt voor een ijsje en
hebben we gezwom-
men. Na aankomst werd

het gebouw van de hos-
tel verkend.We kregen de
Afrika-zaal toegewezen,
waar we de hele week
konden spelletjes doen,
films kijken, knutselen,
muziek maken enzo-
voorts. ‘s Avonds werd er
een speurtocht gehou-
den door het gebouw.

Dag 2:
Na het ontbijtbuffet wer-
den er allerlei spelletjes
gedaan en konden
we lekker buiten
spelen. Tijdens de
lunch werd er een
film gedraaid. ‘s
Middags stapten
we met zijn allen
op de fiets naar
het strand. Daar
kregen we les in
het maken van
goede knopen en
vervolgens hebben we
met die kennis een mooi
vlot gebouwd met tou-
wen en drijvers. De kin-

deren mochten vervol-
gens met het vlot in de
branding spelen, terwijl
de mensen van stayokay
het stevig met touwen
vasthielden.

Dag 3:
Overdag hebben we aan
een opdrachtentocht
meegedaan.Wie zin had
kon later in de middag
nog met Monique gaan
zwemmen.‘s Avonds was

er een hele spannende
reflectorentocht in het
bos georganiseerd. De
kinderen en hun begelei-

ders moesten met een
zaklamp via de reflecto-
ren aan de bomen hun
weg vinden en op zoek
gaan naar een piraten-

schat.
Iedereen heeft
de spannende
tocht goed
doorstaan
en… de schat
is gevonden!
Als beloning
kregen we 
allemaal een
dukaat uit de
schat.

Dag 4:
Uitslapen na alle opwin-
ding van de vorige avond
en lekker ontbijten met
een film. Na het ontbijt
kreeg iedereen van Stella
een prachtige tatoeage-
voor-één-dag. ‘s Avonds
hebben we van alles 
en nog wat gedaan:
een bingo, toneelstukjes
opvoeren en lekker dan-
sen in de disco in de
Afrika-zaal.

Reisverslag Pluspunt Kindervakantie 2006

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein,

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

Kinderkamer kunst!
Originele en betaalbare
schilderijtjes. Ook leuk

als kraamcadeau!
www.kleintjeskunst.nl

-------------
Elize for Hair 

Haarextensions
voor 3,- per ext.

06-14971770

Ervaar het gemak!
Montys Travel Service

Astrid van Buuren - uw
mobiele reisadviseur.

06-42243369
astrid@montys.nl 
www.montys.nl

ZANDKORRELS

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31
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Terecht applaus voor Utrechts 
Byzantijns koor 

Een koor met traditie. In de warme zang van het Utrechts
Byzantijns koor klonk afgelopen zondag de eeuwenoude
Oekraïense volksaard door. Een bomvolle Protestantse kerk
beloonde na afloop van het concert koor en dirigent met een
verdiende staande ovatie.

De basis van het Utrechts
Byzantijns koor ligt in het
Oekraïense seminarie in
Culemborg. Het vroegere semi-
naristenkoor bestaat nog
steeds uit Nederlandse man-
nen. Het koor legt zich toe op
het zonder instrumentale
begeleiding zingen van - in eer-
ste instantie - de liturgie vol-
gens de Slavisch-Byzantijnse
ritus.

Zeer godsdienstig
“Even de aardse zorgen afleg-
gen”. De ceremoniële liederen
van vóór de pauze getuigen
van een diep godsdienstig
volk. De bronzen stemmen
van het koor geven de liturgi-
sche liederen een volle glans
en een intense diepgang. De
peilloos diepe klanken roepen
het beeld op van een
Oekraïense kerk, verlicht door
honderden kaarsen, warme
kleurenpracht en zoete geur
van wierook. Imposant is het
moment als de priesterpartij
(vertolkt door de dirigent)
beurtelings zingt met de
tenoren en de baritons van
het zangkoor. De donkere
bassen geven het geheel een
krachtig fundament, vooral

als er solo gezongen wordt.
Zeker voor de westerling 
ontstaat een ongekende
diepgang, doordat het
koor bestaat uit ruim vijf
zangpartijen.

Wisselwerking  
Van het twee uur durende 
concert kunnen slechts een
tweetal minieme onzuiverhe-
den in de samenzang geno-
teerd worden. Met uitgespro-
ken flair en charisma weet
dirigent en koor de sfeer van
de Oekraïense Kerk op te roe-
pen.Verhelderend daarbij is de
korte uitleg die de dirigent bij
de liederen geeft. Zoals hij zijn
gehoor voorhoudt: “In het
volgende lied hoort u de
Kozakken als het ware voorbij
trekken.” Met vloeiende arm-
bewegingen en summiere
lichaamstaal brengt dirigent
Sarolea zijn koorleden tot
indrukwekkende zangpresta-
ties. Zijn methode van dirige-
ren doet denken aan het
bespelen van het elektronisch
muziekinstrument theremin.
Ook daarbij beïnvloedt de
stand van armen en handen
de toonhoogte en het volume
van de klanken.

“Zo zijn de regels” in 
Museum Overbodig Beleid 

Musea zijn er te kust en te keur; met daarin zowel alledaagse
dingen als de meest excentrieke zaken. Ook internetmusea heb-
ben de meest bizarre zaken in huis. Het Museum voor Overbodig
Beleid verzamelt pronkstukken van overbodige wetten en regels
en stelt deze ten toon.

“Met onze expositie willen wij
beleidsmakers attent maken
op de overbodigheid in de
dagelijkse wet- en regelge-
ving” verkondigt de museum-
directie. Nederland koestert
bizarre juweeltjes die ambtelij-
ke molens kunnen produceren.
De collectie van het Museum
van Overbodig Beleid is gou-
domrand en sjiek opgedoft.

Logica in wetgeving
In onze gecompliceerde
samenleving is wet- en regel-
geving noodzakelijk. Ze vol-
doen meestal naar tevreden-
heid. Maar er zijn ook wetten
en regels die door de tijd zijn
achterhaald. Die voorschriften
zijn volgens de logica van
beleidsmakers volstrekt eer-
baar. In de praktijk echter zor-
gen ze voor een kolde-
rieke uitwerking. Of zo
levert regelgeving
onbedoelde of tegen-
strijdige situaties op
waar burgers last van
hebben.

Bekende directie
Ook toont de expositie
een unieke verzame-
ling van ‘Kitsch’, brood-
je aapverhalen over
beleid, dat niet blijkt te
bestaan. De collectie
op de site is slechts 
een selectie; in het
depot liggen nog vele
unica opgeslagen. Elk
beleidsstuk wordt ver-
beeld door een kunst-
werk. Het museum 
ziet zo een uniek 
spanningsveld ont-
staan tussen overbodig
beleid en authentieke
kunst. “Een museum
waardig”. De directie van het
Museum bestaat uit vooraan-
staande figuren waaronder
Annemarie Jorritsma (burge-
meester Almere) en Erik
Gerritsen (gemeentesecretaris
Amsterdam). Ronald Gerritsen
(Secretaris-generaal bij het
ministerie van Financiën) is aan-

Uitleg liederen
De composities na de pauze
blijken van een heel ander
karakter. Toch passen de liede-
ren uitstekend in het reper-
toire. Eveneens a capella en
gedragen gebracht, vertellen
de liederen over mythen en
sagen uit het oude Oekraïne.
Doordat de dirigent regelma-
tig in het kort de strekking
van het zangstuk uit de 
doeken doet, komt het lied
voor de toehoorders extra 
tot leven. Zoals de eeuwen-
oude, overgeleverde legende
van hemelbestormer Pro-
metheus. Evenals het verhaal
over de koekkoek, het dier dat
volgens de dirigent symbool
staat voor alles wat Oekraïens
is.

Het koor
Vanaf de oprichting in 1951
bestaat het koor uit louter
Nederlanders die een muzika-
le uitdrukking geven aan de
Oekraïense ziel. Over heel de
wereld heeft het 26 koppige
ensemble de naam ‘ambassa-
deurs van de Oekraïense zang-
cultuur’ en op die reputatie
mogen ze met recht trots 
zijn. Volgens dirigent Gregori
Sarolea voelt de Oekraïner zich
als een intermediair tussen de
hemel en de aarde. “Als een
bliksemstraal schiet ‘Het
Goddelijke’ dwars door de
Oekraïner terwijl hij met beide
benen pal op aarde blijft
staan.”

Volgend concert
Zoals gebruikelijk bij deze
maandelijkse concertenreeks
was ook nu weer de toegang
gratis. Na afloop verzorgde 
de organiserende Stichting
Classic Concerts zoals altijd
een collecte ten bate van de
broodnodige restauratie van
het unieke kerkorgel. Het
voordeel hierbij is tweeledig:
enerzijds wordt hiermee een
stuk culturele geschiedenis
bewaard en anderzijds biedt
een gerestaureerd orgel nieu-
we mogelijkheden voor het
organiseren van klassieke con-
certen. Voor zondagmiddag
17 september 2006 staat
het afscheidsconcert van het
Ensemble Vocaviata op het
programma.

gesteld als suppoost.

Voorbeelden
In de categorie “absurdistische
kunst” toont een van de top-
stukken een staaltje van
tegenstrijdig beleid. Zo advi-
seert de overheid om een
woonhuis goed te ventileren.
Daarmee wordt dwars inge-
gaan tegen de eisen die het
bouwbesluit stelt aan de ‘ener-
gieprestatie’van woningen. De
catalogus vermeldt een ande-
re rariteit. De vrijwilligers die
de toeristische stoomtram in
Medemblik onderhouden zijn
veelal professionele spoorweg-
medewerkers. Volgens het
Arbeidstijdenbesluit Vervoer
moeten de vrijwilligers hun
dagelijks werk en hun vrijwil-
ligerswerk bij elkaar optellen.

De wet doorkruist daarmee
een hobby. De exploitatie van
de stoomtram komt daardoor
in gevaar. Iedere internetbezoe-
ker wordt uitgenodigd nieuwe
stukken te schenken. Het
Museum is te bezichtigen op
internet: www.museumvoor-
overbodigbeleid.nl

Utrechts Byzantijns koor

Het openingskunstwerk ‘Ratelt’ van het Museum
voor Overbodig Beleid.

recensie door 
Ton Timmermans

C  U  L T  U U R
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 24- t/m woensdag 31 augustus
Gordon Bleus

3 stuks € 5,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe

artikelen binnengekomen
Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Heather
Aanbieding voor pashouders

2 halen = 1 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Tweede sleutel halve prijs!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00
za 8.30-17.00 uur

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

De lekkerste gekookte Zeeuwse
mosselen met sausjes en frites
voor € 13,25 (ipv € 15,75).
Haltestraat 75 • Tel. 023 571 89 49 • www.mollieenco.nl

De mosselen bereiden wij naar

keuze: op grootmoeders wijze 

of Spaans (licht pikant).

Voor houders van 
de Zandvoortpas:
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 aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Alle ZandvoortPas aanbiedingen nu ook op
www.zandvoortpas.nl

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden
30% korting!

Zeestraat 56          06-54640714

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Nu per kilo:
van € 12,50 
voor € 8,-!!

Weet u nog onze met goud 
bekroonde gekookte worst?

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze zomercollectie!
Kerkstraat 3a

10% korting
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames en
Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

Speciale aanbieding:
Complete bril 

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding:
Complete bril 

multifokaal € 449,00

Slinger Optiek

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

Voor ZandvoortPas houders:
Bij vervanging van uw CV-ketel 

een Grohe 1000 thermostatische 
douchemengkraan cadeau.
Geldig tot eind september 2006

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Hoogbrekend kunststof 1.6 
incl.superontspiegeling. 

Zandvoortpas 
korting 10% !! 

v.a.
€219,-
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Zaterdag 
26 augustus:

Podium + buitenbars
van Danzee 

op het Gasthuisplein

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 26 aug. t/m 8 sept. € 24,50

Gegratineerde kastanjechampignons
met knoflook, zongedroogde tomaat en Old Amsterdam

of
Gegrilde meervalfilet

met rucola en een limoen-thijmdressing
of

Thaise salade
met gemarineerde kip, taugé en sojavinaigrette

Snoekbaars
met langoustinestaartjes en Choronsaus

of
Varkensmedaillons

met gedroogde pancetta en peccorinosaus 
of

Vegetarische Stroganoff
met diverse groente en Valess

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Krant niet ontvangen?
ivm vakantie bel vrijdagmiddag 

25 aug. voor 15.00 uur
0251 - 674433

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Wat zijn Byssusdraden?
Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassing.
Tot en met 31 augustus 2006 kunt u uw oplossing sturen
naar Boudewijn’s Visservice,Voltastraat 1, 2041 CK te
Zandvoort. Of stuur uw oplossing per email:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Tjerk (zanger entertainer)
in concert vanaf 20.00 uur

hij neemt ook zangeres mee 
(Gina de la Rosa)

hij zingt van Frank Sinatra 
tot Elvis en André Hazes

(DE MEESTE GEIN OP HET DORPSPLEIN!)
(www.YanksSaloon.nl) 

Wij zijn op zoek naar vriendelijke jongenman 
(vanaf 19 jaar)

voor full-time of part-time.die de plaats in gaat
nemen van Tim v/d Werff die na 4 jaar trouwe

dienst Yanks Saloon gaat verlaten 
voor info 023 5719455 / 06 22787138

YANKS 
SALOON
Zaterdag 
26 augustus
Zandvoort(A)live
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Bekend geluid
Zaterdag 5 augustus jongst-
leden word ik ‘s morgens om
08.30 uur ‘opgeschrikt’ door
een enorm lawaai vanaf het
circuit. Het is voor mij een
bekend geluid en ik dacht
direct dat de formule 1 terug
was van weggeweest. Spijtig
genoeg moest ik constate-
ren, dat dat niet het geval is.
Het waren historische for-
mule 1 raceauto’s die aan
het trainen waren op het
circuit. Vervlogen tijden
kwamen weer boven. Toen ik
later in de ochtend bij
Kopertje op het terras ach-
ter mijn cappucino zat, kwa-
men die prachtige race-
geluiden over het centrum

van het dorp gewaaid. De
wind kwam vanuit het noor-
den, mooier kon het dus niet.
Met andere zandvoorters die
ook op het terras zaten, wer-
den herinneringen opge-
haald uit de tijd dat de
formule 1 nog ieder jaar
Zandvoort aandeed. Ik heb
de formule 1 liever vandaag
dan morgen weer terug.
Helaas zal dat waarschijnlijk
nooit meer gebeuren. Ik weet
dat een kleine groep het niet
met mij eens zal zijn, maar ik
heb dat bewuste weekend
ouderwets genoten.

Paula Janssen,
Gasthuishofje 6

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

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand augustus
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Darts Open 2006

Schrijf je nu in voor het 2de stranddarttoernooi
Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!
Que pasa playa
Snackbar Het Plein • alexander_slag@hotmail.com 

HET PAKHUIS
de grondleggers

van de 
nederlandstalige

reggae

23 September
Live muziek

Que pasa playa
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Ouderwetse gezel-
ligheid, een stuk his-
torie, maar vooral
vis. Dit zijn de be-
langrijkste elemen-
ten van Strandpavil-
joen Thalassa 18,
gerund door Anita
en Huig Molenaar.
Als echte Zandvoorter
kan je deze tent niet
missen.

door Stephanie Vork

Anita en Huig hebben Thalassa
in 2004 gekocht van de fami-
lie Goossens, die deze 25 jaar
hebben gerund. De naam
Thalassa is gebleven, want dit
betekent ‘zee’ in het Grieks. En
wat is een meer toepasselijke
naam voor een strandpaviljoen
dat alles uit de zee haalt. De vis
staat op nummer 1 voor deze
familie. Huig haalt zelf iedere
morgen zijn verse vis uit
IJmuiden. En hij heeft er ver-
stand van, want hij had vroe-
ger een viskar op het strand en
een viszaak op de Hoogovens.
De echte Zandvoorter kent vast
wel de naam ‘Huig’s Visservice’.
Al vijf generaties zitten de
Bonnie’s (scheldnaam voor
Molenaar) in de vis. Anita heeft
twaalf jaar voor de klas
gestaan en Huig is machinaal
houtbewerker geweest, maar
de liefde voor de vis bleef. In
2004 ging het weer kriebelen

en hadden ze besloten om een
strandpaviljoen te beginnen.
Ze dachten: ‘nu of nooit’. “We
worden natuurlijk steeds
ouder (50 en 57 jaar), dus we
hadden zoiets van we gaan er
gewoon voor, nu het nog kan”,
vertelt Anita. Ze begonnen met
de intentie om gewoon een
gezellige ouderwetse strand-
tent te zijn met een stukje his-
torie. En dat is gelukt.

Een museum
Er hangen veel oude foto’s aan
de muur en binnen en buiten
het paviljoen staat het vol met
ouderwets vismateriaal. Huig
vertelt trots over zijn verzame-
ling. “Hier heb ik de boetnaal-
den van Tippie,Willem Keur, uit
1880. Deze heb ik gekregen van
zijn kleinzoon Epi Keur.”
Boetnaalden werden gebruikt
om visnetten te repareren. Er
hangt een bord met: ‘Eet
Molenaar’s haring, Wester-
straat 8, Zandvoort’. De foto’s

aan de muur vertellen stuk
voor stuk de Zandvoortse his-
torie, de viscultuur wordt hier-
mee in stand gehouden. Er
hangt buiten een echt ouder-
wets weerstation: de Zand-
voortse weersteen. Het zijn
stuk voor stuk geschenken
geweest. Niks heeft Huig 
zelf gekocht. Thalassa kan ook
wel een museum genoemd
worden!

Het zal niemand verbazen dat
veel vaste klanten van dit fami-
liebedrijf Zandvoorters zijn.
Zoon en neef staan in de keu-
ken en bereiden alles met lief-
de. Voor een snelle hap kan je
dus niet terecht bij Thalassa. Je
moet er echt de tijd voor
nemen. Kwaliteit staat voorop.
Zelfs in de warme maand juli,
toen het elke dag weer ontzet-
tend druk was, werd er veel
aandacht geschonken aan de
bereiding van de vis. Alhoewel
het toen wel af en toe ‘herrie in
de keuken’was.“We vinden het
belangrijk dat de vis ouderwets
lekker is. Onze slogan is ‘lekker
gewoon, gewoon lekker’ en dit
zegt eigenlijk al genoeg.” Een
aanrader zijn de wokmosselen,
“we verkopen er balen van”, en
het jaarlijkse evenement
‘haringhappen’, waar een heel
feest van gemaakt wordt.

Tot slot de wijze woorden van
Oscar Wilde, die voor Thalassa
spreken: ‘Na een lekker 
visje, kun je zelfs je familie 
verdragen!’.

Thalassa: Vis met toegevoegde waarde Subsidie voor zeeaquarium

Vorig jaar is er al een eerste
subsidie toegekend voor het
aquarium. In een recent over-
leg tussen de directie van
Holland Casino en wethouder
Tates is afgesproken dat ook
voor dit jaar de subsidie wordt
toegekend. De subsidie be-
draagt € 2.500,- en komt ten
laste van het Casinofonds
2006. In principe is er sprake
van een jaarlijkse bijdrage.

Het Juttersmu-ZEE-um kan opnieuw rekenen op een subsidie
voor het zeeaquarium, dat vorig jaar is toegevoegd aan de
bezienswaardigheden in het museum.

Het Juttersmu-ZEE-um is een
attractie voor jong en oud die
bijzonder goed toegankelijk is
en jaarlijks vele bezoekers
trekt. Kinderen leren er veel
over de zee. De organisatie
draait volledig op vrijwilligers.
Het zeeaquarium is de laatste
twee jaren opgezet als 
extra attractie die het aan-
bod voor bezoekers verder kan
verbreden.
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pen. De ene groep gaat
de jungle in op zoek naar
de olifanten, terwijl de
andere groep naar
Mombai afreist om het
spoor van de smokke-
laars te volgen. In hun
poging om de olifanten
te redden moeten de
rangers niet alleen de
nodige gevaren trotse-
ren, maar belanden ze
ook nog in een echte
Bollywoodfilm.

In India is een kudde oli-
fanten op mysterieuze
wijze verdwenen. De ran-
gers twijfelen geen
seconde en vertrekken
naar India om de kudde
terug te vinden.

In India aangekomen
blijkt al snel dat de oli-
fanten zijn ontvoerd door
ivoorsmokkelaars. De
rangers besluiten zich op
te splitsen in twee groe-

Zoop In India
Deze zomer worden de rangers blij verrast met de
terugkeer van hun mederanger Alwin, die net een
jaar in India heeft gezeten. Hij blijkt echter met een
reden te zijn teruggekomen, want hij heeft hulp
nodig.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Bloem &
groen

fascineert

Vanaf 1 september 
dinsdags gesloten!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!
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Kreeft
21 juni - 22 juli

Energie bundelen blijft nog even
een thema. Samen iets leren of
reizen valt daar ook onder. Hou
(gezamenlijke) geldzaken op orde,
anders wordt dat een bron van
conflicten waar je niet op zit te
wachten. Want je relatie zit juist
in de lift!

17

Column

Op naar een nieuw studiejaar

Aanstaande 4 september
beginnen de Zandvoortse
basisscholen met een nieuw
schooljaar. De agenda’s, het
kaftpapier en de etuis zijn al
bijna uitverkocht. Ook de mid-
delbare scholen, hogescholen
en universiteiten beginnen
allemaal weer rond begin
september en dan is het voor
alle scholieren en studenten
afgelopen met de zomerva-
kantie. De tijd vliegt voorbij.
Ik weet nog dat ik, toen ik op
de basisschool en middelba-
re school zat, altijd best wel
weer zin had om een nieuw
schooljaar in te gaan. Je bent
een jaartje verder, je zit in
spanning met wie je allemaal
in de klas terecht komt en
niet te vergeten, je ziet weer
dagelijks je vriendjes en vrien-
dinnetjes. Geen verveling
meer! Vaak was dat gevoel na
een week al verdwenen en
vond ik dat ik alweer aan
vakantie toe was. Ik moet zeg-
gen dat ik nu ook wel
benieuwd ben naar mijn aan-
komend studiejaar. (Ik ga
inmiddels studiejaar vijf in) 
Na de hele zomer in
Zandvoort te hebben geze-
ten, vind ik het niet erg om
terug te gaan naar mijn stu-
dentenkamertje in de stad.
Het zal wel weer even wen-
nen zijn allemaal. Uren in een
collegezaal zitten, met je neus
in de boeken, dagenlang ach-
ter de computer, waardoor
rugklachten, kamer schoon-
maken (en -houden), koken,
te laat in je bed en te vroeg
weer op, dus brakheid en
natuurlijk geen geld. Nee, het
leven van een student gaat
niet altijd over rozen (meest-
al wel). Als ik er zo over
nadenk was de zomervakan-
tie bij mijn ouders in
Zandvoort toch niet zo slecht.
Maar, we gaan er weer voor,
elk jaar steeds een beetje wij-
zer, nog even genieten van de
vrijheid die je hebt als scho-
lier of student.Want over een
paar jaar, wanneer er sprake
is van een vaste baan, is de
zomervakantie ineens nog
maar drie weken in plaats
van twee maanden.

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je zegt steeds vaker wat je dwars
zit, maar leert dat een vriendelijke
manier het beste effect heeft.
Daardoor krijg je ook meer rust in
je relatie en op je werk bereik je
wat je in je hoofd had. Als je maar
niets overhaast doet.

Gezondheidsproblemen in je
omgeving maken je bezorgd en
leveren verantwoordelijkheden op.
Gelukkig kom je ook geboortes en
vrolijke zaken tegen. Het maakt
dat je bewuster wordt van het
leven en al de mogelijkheden die
je hebt.

Wil je verhuizen of je huidige huis
anders inrichten? Doordat je zelf
verandert, verandert je omgeving
vaak mee. Hoewel je steeds onaf-
hankelijker wordt, is een geliefde
wel van grote invloed. Roman-
tische gesprekken en vrolijke uur-
tjes, op reis of thuis.

Door nu veel aandacht aan je werk
te besteden, pak je kansen die voor
de toekomst belangrijk zijn. Wees
dan niet te bang voor veranderin-
gen en competitie. Vertrouw voor-
al op je intuïtie, je hebt de gave
om die te combineren met je prak-
tische, zakelijke kant.

Veranderingen in samenwerking
of partnerschap geven je de ruim-
te die je nodig hebt. Daardoor krijg
je de diepgang die je zoekt in je
relaties en meer plezier in wat je
doet. Als je teveel tegelijk moet
doen, werkt het niet. Stap voor
stap en overzichtelijk.

Relaties worden duidelijker door
goede gesprekken. Ook in de fami-
liesfeer. Een onverwacht uitstapje
zorgt voor een kennismaking met
gevolgen. In je werk is de samen-
werking soms nog wat stroef met
een collega, maar zit er een finan-
ciële meevaller in.

Je hebt de wind mee! Door al die
afwisselingen, vooral op je werk, is
het soms nogal heftig, maar met
je snelle geest red je het best. Je
nieuwsgierigheid en leergierigheid
komen je nu van pas, waardoor je
pijlsnel weet hoe je dingen moet
aanpakken.

Is die expansie in jouw teken let-
terlijk of figuurlijk? Meer kans op
zwangerschap dus! Je eindigt de
week met romantische gesprekken
met je lief of je komt de ware tegen
als je die nu nog niet hebt. Samen
goed kunnen praten is een must,
maar durf je ook duidelijk te zijn?

Heb je aanvankelijk meer behoef-
te aan rust, eind van de week bruis
je van de energie. Je twijfel over
die relatie is dan minder omdat je
duidelijker ziet wat de bedoeling
is. Door financiële veranderingen
ligt er meer druk op je werk.

Een geliefde geeft je zekerheid,
maar leuk werk ook! Je weet nu
heel vriendelijk je zin te krijgen
indien nodig, maar merkt ook dat
je steeds liever vanuit je idealen
handelt. Door daar trouw aan te
zijn, lijk je nog meer succes te
hebben! 

Zin in een nieuwe outfit of een
ander haarkleurtje? Deze week
maken de sterren je aantrekke-
lijk en rebels! Lastig, gezin én
carrière te combineren. Toch wil
je het allebei en het ook nog
goed doen. Planning is dan van
groot belang.
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Een groep van twaalf vakmensen uit de lokale horeca heeft vori-
ge week de Zandvoortse strandpaviljoens beoordeeld. Het was
de horecamensen een doorn in het oog dat er weer een nega-
tief artikel in een regionaal dagblad had gestaan en hebben
zelf de stoute schoenen aangetrokken.

Strandpaviljoens beoordeeld
door vakjury

Beoordeeld werden onder
ander de snelheid van de
bedienende medewerkers van
de paviljoens, de temperatuur
van een getapt biertje, de
schuimkraag en de manier van
uitserveren. Alle juryleden
gaven onafhankelijk van elkaar

punten voor de diverse onder-
delen en uiteindelijk zou daar
dan een winnaar uitkomen. Dit
werd Mango’s en op een
mooie tweede plaats de nieu-
we Beachclub Tien, vlak naast
de Rotonde, die de jury het
best bekoorden.

Op 24 augustus aanstaande zullen drie nieuwe Nederlanders,
die te kennen hebben gegeven dat zij de ceremonie willen bij-
wonen, officieel worden welkom geheten in Nederland. Het
gaat om een Argentijn, een Zwitser en een Nigeriaan.

Eerste Naturalisatiedag 
in Zandvoort

Waar anders dan in het
Zandvoorts Museum kan een
naturalisatiedag gehouden
worden? Want wie in
Zandvoort woont krijgt te
maken met de rijke, eigen,
lokale geschiedenis. Een rond-
leiding door het museum is
dan ook onderdeel van de
plechtigheid.

De datum voor de naturalisa-

tiedag is door het Rijk vastge-
legd. Het is een symbolische
datum, in 1815 werd namelijk
de eerste Nederlandse grond-
wet ingevoerd. Als bekroning
van het integratieproces
wordt op deze dag benadrukt
dat naturalisatie niet vrijblij-
vend is en wordt er stilgestaan
bij de rechten en plichten die
bij het Nederlanderschap
horen.

Stephanie
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Nostalgie:
Wondere wereld

van Suske en Wiske

Ouderen zijn zeurverhalen 
over vergrijzing zat

Verzinsels en realiteit lopen door elkaar. Onvervalste en onge-
breidelde fantasie heeft de wondere wereld van Suske en Wiske
geschapen. Stripverhalen van de Belgische bedenker Willy
Vandersteen die bij menig 55Plusser nostalgische herinnerin-
gen oproepten. En ook nu nog, na ruim zestig jaar, jong en oud
blijft boeien.

Steeds luider klinken de protesten. Het excuus voor bezuini-
gingen heet maar al te vaak ‘vergrijzing’. Het gezeur over 
‘dure ouderen’ moet maar eens ophouden, vindt de ANBO.
De landelijke ouderenbond hoort veelvuldig klachten over 
dergelijke spookverhalen.

Hij denkt eerst na, is pienter en
laat zich niet gauw meevoeren
door zijn emoties. Suske
beleeft zijn eerste stripopvoe-
ring in 1945. In dat jaar verschij-
nen op het eiland Amoras voor
het eerst de andere striphel-
den: Wiske, tante Sidonia en
professor Barabas. Wiske is
nieuwsgierig, koppig en staat
altijd voor iedereen klaar. De
jongedame gaat voor haar
knuffelpopje Schanulleke door
het vuur.

Geestelijk vader en stripteke-
naar Willy Vandersteen heeft
in zijn gezelschap bijzondere
figuren opgenomen. Ieder per-
sonage en diens karakter heeft
hij sterk uitvergroot. Zo is tante
Sidonia de slankste vrouw ter
wereld en tegelijk hyperner-
veus. De tante kan zich makke-
lijk verstoppen achter een
bezemsteel. Het illustere gezel-
schap wordt in de meest
woeste avonturen gestort door
de goedzak Lambik. Soms wor-
den benarde situaties al te let-
terlijk opgelost door de stille
kracht van de oermens Jerom.
In de avonturenreeks wordt
ook wel een beroep gedaan 
op de fameuze uitvindingen
van professor Barabas. Met

ongebreidelde fantasie laat
auteur en tekenaar Vander-
steen de professor de meest
bizarre uitvindingen doen als
de klankentapper, de gyronef,
vitamitje en de teletijdmachine.

In snel tempo verschijnen nog
steeds stripboeken van de
Suske-en-Wiske-reeks. Met
klinkende titels als De spoken-
jagers, De koddige kater, De
dolle musketiers en De stem-
menrover. Het levenswerk van
Willy Vandersteen wordt nu
voortgezet onder leiding van
tekenaar Luc Morjeau en sce-
narist Peter Van Gucht.

“De Fameuze Fanclub
kent een bijzonder ori-
ginele start.” Volgens
de website van de
gelijknamige vereni-
ging liggen haar wor-
tels in de zomer van
1987. Toen bij een
perspresentatie van
een Suske en Wiske-
boek aan Els en Sylvan
Feenstra werd ge-
vraagd of ze ‘van de
pers’ waren ant-
woordden ze “nee
van... de fanclub”. De
vragensteller bleek de

“De term vergrijzing is mislei-
dend. Alsof het hier gaat om de
gekke-koeienziekte”. De  ANBO
zegt steeds meer klachten te
ontvangen over verzinsels rond
de zorgkosten die het ouder
worden met zich brengt. Zo
schrijft een lid: “Ik hoop dat er
eindelijk eens wordt gekeken
naar wat ouderen vandaag de
dag nog waard zijn”. Ook hoort
de ouderenbond opmerkingen
als:“De geldhoop van Nederland
is van ons allemaal en daarbin-
nen kennen we geen heilige
leeftijden, maar alleen de prin-
cipes van onderlinge solidariteit
en dragen naar draagkracht.”

“Senioren worden te weinig
gehoord” oordeelt een Jaap
Paap van de ANBO afdeling
Zandvoort. Ouderen zijn het
beu. Het voortdurende gezeur
moet maar eens ophouden over
‘dure ouderen, die maar geld
opmaken en geld kosten’. Zaken
rond de kosten van de gezond-
heidszorg en die van de AOW
worden eenzijdig belicht. Er
moet gewerkt worden aan het
welbevinden van ouderen. Een
en ander verscherpt de tegen-
stellingen binnen generaties;
ook de huidige jongeren zullen
immers ooit oud worden. Dat
de economie best een stootje
verdragen kan blijft onbespro-
ken. Over alternatieve mogelijk-
heden wordt nauwelijks nage-
dacht. De klachten die de
belangenorganisatie voor
50Plussers ontvangt spitsen
zich toe op het kabinetsbeleid
van de afgelopen jaren.

Nieuwe welzijnswet geen reden tot paniek 
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) kan het leven van ouderen en gehandicapten een stuk
duurder worden. “Maar dat hoeft niet”, zegt Frans Biemans in
het Brabants Nieuwsblad. Als directeur van het Regionaal
Patiënten Consumenten Platform (RPCP) West-Brabant zet hij
vraagtekens bij de bedenking van de CG-Raad.

Regiodirecteur Biemans van
het RPCP zegt een waarschu-
wing terecht te vinden, maar
denkt dat de CG-Raad inspeelt

op de komende verkiezingen.
Cliëntenorganisaties krijgen
volgens hem nog tot 1 januari
2008 de tijd om te reageren op

de WMO-verordeningen.

De regionale afdeling van het
Consumenten Platforn rea-
geert in het dagblad op een
noodkreet van de Chronisch
zieken en Gehandicapten Raad
Nederland (CG-Raad). Volgens
berekeningen van de CG-Raad
gaan naar schatting talloze
mensen vanaf 1 januari 2007
aan eigen bijdragen fors meer

betalen. De Raad vreest dat
gemeenten voor de eigen bij-
dragen op het gebied van
woningaanpassingen het
maximaal toegestane in reke-
ning gaan brengen. Voor lage
inkomensgroepen kan de
eigen bijdrage volgens de koe-
pelorganisatie vervijfvoudigen.
Onder het kopje ‘Eigen bijdra-
ge dreigen uit de hand te
lopen’ heeft deze krant al eer-
der melding gemaakt over de
mogelijke gevolgen van de

nieuwe welzijnswet WMO.

Ook Eelco Horvers, projectleider
Voorlichting Informatie Advies
in Breda vindt dat er nog te veel
onduidelijkheden zijn om nu al
in paniek te raken over de gevol-
gen van de WMO.De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG)
heeft naar aanleiding van 
het onderzoek van de CG-Raad
om een nieuw gesprek met
minister Hoogervorst van
Volksgezondheid gevraagd.

De ANBO is verrast dat de mate-
rie rond het ouder worden zo
sterk onder de huidige ouderen
leeft.Ook heeft de bond van haar
leden mogelijke alternatieven en
creatieve zienswijzen ontvangen.
Zo vragen velen zich af hoe het
nu zit met het AOW-spaarfonds.
en de klagers protesteren tegen
de PvdA-plannen voor fiscalise-
ring van de AOW.“Vroeger heb
ik voor mijn AOW al betaald,dat
hoef ik toch niet nòg een keer?”
De belangenorganisatie belooft
de leden actief te gaan betrek-
ken bij de vergrijzingdiscussie.
Dit zal gebeuren via bijeenkom-
sten in het land en via hun web-
site www.anbo.nl.

Dat er ongebreideld op de AOW
wordt bezuinigd maakt de oude-
ren ongerust over de toekomst
bevestigt een door de wol
geverfde 55Plusser.“Ouderen zijn
door de diverse bezuinigings-
maatregelen in de zorgsector
inmiddels murw geslagen”
meent welzijnswerkster Miep
Rouss.“Ze weten niet waar en
hoe ze hun beklag kunnen doen”.
Ouderen die in en voor de
Tweede Wereldoorlog zijn opge-
groeid, zijn geen klagers. Een
medewerker van het gemeente-
lijk Loket Zandvoort zegt in haar
praktijk nog nooit een klacht
over de bezuinigingen te heb-
ben gehoord. Mensen echter
met alleen maar een kleine
AOW-uitkering voelen zich
doodsbang voor verdere bezui-
nigingen.Zo stelt een oudere de
cynische vraag:“Mogen we dan
niet oud worden?”

auteur Willy Vandersteen 
zelf te zijn. En zoals de
Engelsen plegen te zeggen: the
rest is history! De Fameuze
Fanclub telt op dit moment
ruim 2.100 leden, verspreid
over Nederland, België,
Frankrijk en Duitsland.

De serie startte direct na de
oorlog, in 1945. De herkenbare
situaties, het Antwerpse taal-
gebruik, het volkse karakter, de
humor, spanning en knipoog-
jes naar de naoorlogse actua-
liteit vielen erg in de smaak bij
de lezers. Ook Vandersteen zelf
wist dat hij toen juist op het
goede moment kwam:“Na vijf
jaar oorlogsmisère hadden 
we hier behoefte aan een
glimlach bij het ontbijt. Als er
in mijn strip gehekeld wordt,
dan is dat zoals de volksmens
dat doet: goedmoedig kafferen
op lokale wantoestanden.
En met humor, de zalf van
grauwe tijden.” Zie internet:
www.fameuzefanclub.nl. Ook
de tekenstudio onderhoudt
een kleurrijke site:
www.studio-vandersteen.be
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Royale eengezinswoning met grote en fraai aan-
gelegde achtertuin (13 x 5 m). 

Indeling: gang; toilet; tuingerichte woonkamer 
met trapkast; open keuken met inbouwappara-
tuur. 1e Etage: overloop; 3 slaapkamers; badka-
mer met douche, wastafel en 2e toilet. 2e Etage: 
ruime overloop met c.v.-opstelling; berging en 
slaapkamer. 

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Aan de boulevard ligt dit ruime 4 kamerapparte-
ment op de derde verdieping met balkon op het 
zuiden en vrij uitzicht op zee. 

Woonoppervlakte ca. 100 m2.

Indeling: woonkamer met open haard, parket-
vloer en balkon zuid; keuken; 3 slaapkamers; 
badkamer met douche, wastafel en toilet.
Servicekosten 3 133,50 per maand. 

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Karel Doormanstraat 10/6 Kostverlorenstraat 51 Van Lennepweg 2/23

Aan de rand van het “groene hart”van Zandvoort, 
ligt dit halfvrijstaande woonhuis met nieuw aan-
gebouwde serre. Achtertuin met zomerhuis en 
achterom. 
Indeling: ruime hal; gang; kelder; toilet; woon-
kamer (± 45 m2) met serre; openslaande deuren 
naar voortuin; moderne keuken met inbouw-
apparatuur; zijkamer. 1e Etage: 4 slaapkamers; 
2 balkons; badkamer met ligbad, douche, toilet 
en wastafel. Zomerhuis met woon/slaapkamer 
en toilet/douche.

Vraagprijs € 495.000,- k.k. 

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

In de wijk “Oud Noord” gelegen deze
leuke eengezinswoning in originele
staat met mogelijkheden.
De woonkamer heeft openslaande 
deuren naar de zonnige achtertuin.

• de woning heeft 3 slaapkamers!
• voor- achtertuin met stenen berging;
• grotendeels v.v. dubbelglas;
• kinderspeeltoestellen in directe omgeving.

Meester Troelstrastraat 15

Vraagprijs: € 437.000,= k.k.

Genestetstraat 17 te
Zandvoort

Vraagprijs: € 195.000,= k.k.

Verassend ruime eengezinswoning in
kindvriendelijke wijk gelegen.
Gezellige lichte woonkamer v.v. parket-
vloer, open keuken (2003) met div.
inbouwapparatuur én 5 pits fornuis.

• 3 slaapkamers én een hobbykamer;
• verhuur van het souterrain is mogelijk;
• voor- en achtertuin met schuur;
• perceeloppervlak 125 m2, woonoppervlak

125 m2.

Nicolaas Beetslaan 19
te Zandvoort

Vraagprijs: € 319.000,= k.k.

Actieve makelaardij voor slechts 0,95 %!

Gelegen in Zandvoort- Zuid deze fraaie
half vrij staande woning met garage!

• woonkamer met moderne open keuken en
toegang tot de royale tuin;

• drie slaapkamers op de eerste etage en de
badkamer;

• royale achtertuin 25 meter diep, pal op het
zuiden! 

• Woonopp. ca. 110 m2
• Perceelgrootte: 360 m2

Verkocht in 

3 dagen!

Greeven Makelaardij o.g. en Het Motorhuis

Reisbureau KVSA

Tijdens de braderie van
zondag 13 augustus
organiseerden de beide
bedrijven de prijsvraag
“Wie is het bekendst
met Zandvoort”. Van 

20 woningen die de
makelaar o.a. te koop
heeft, moest de straat-
naam geraden worden.
Hetgeen toch lastiger
was dan menigeen

dacht. Van alle deel-
nemers hadden slechts
een aantal mensen 
het helemaal goed.
En die hebben fraaie
prijzen gewonnen.
Petra Barends mag 
zich een jaar lang
“Zandvoort kenner”
noemen en won een
weekend de nieuwe
Chevrolet Captiva.
Diana van Duyn won
een weekend de Citroën
C3 Pluriël en Ivo
Lemmens ontving een
anti slipcursus voor 
2 personen bij Slote-
makers anti slipschool!

Prijswinnaars Zomermarkt

Ook reisbureau KVSA had
een prijsvraag organi-
seerd tijdens de
Zomermarkt. Na het juist
invullen van de prijs-
vraag, mochten de deel-
nemers een ballon kapot
prikken. In de ballon zat
dan een briefje waarop
de korting stond die voor
een nieuwe vakantiere-
servering kan worden
gebruikt. Erica van den
Akker prikte de ballon
kapot met de hoofdprijs:
een reischeque ter waar-
de van 100 euro.

Kijk voor alle ZandvoortPas aanbiedingen op
www.zandvoortpas.nl
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Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de recht-
bank dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald.
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de president
van de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoek-
schrift dient vergezeld te gaan van een kopie van het
bezwaarschrift. Voor het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht gehe-
ven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Zeestraat 60, oprichten woongebouw, verzonden 14

augustus 2006, 2006-083Rv 1e fase.
- Perceel gelegen tussen Julianaweg 2 en

Kostverlorenstraat 68, oprichten vrijstaande woning,
verzonden 14 augustus 2006, 2006-093Rv.

- Grote Krocht 34-36, plaatsen lichtreclame, verzon-
den 15 augustus 2006, 2006-132R.

- Thomsonstraat 3, plaatsen verenigingsgebouw, ver-
zonden 15 augustus 2006, 2006-095Rv.

- Kerkstraat 19, plaatsen lichtreclame, verzonden 18
augustus 2006, 2006-108R.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Zeilen

De weersvooruitzichten waren niet florissant in de week voor-
afgaand aan de Tweedaagse van Zandvoort. Het zeilweekend
staat zeer goed bekend in het nationale zeilcircuit en is daar-
door één van de drukst bezochte kustzeilwedstrijden. Ondanks
de slechte voorspellingen verschenen er toch nog 89 catama-
rans aan de start.

In tegenstelling tot de voor-
spellingen zag het weer er
zaterdagochtend prachtig uit.
Wisselend zonnig, met een

gunstige zuidwesten wind van
ca 5 Bft. Het leek erop dat het
een zeer geslaagd evenement
zou worden. De eerste slag

Tweedaagse van Zandvoort ging -aan de wind- naar
Noordwijk. Na het ronden van
de boei bij Noordwijk werd er
koers gezet naar het REM
eiland, waar ook een boei
gerond moest worden.
Daarna met spinaker op 
via Langervelderslag terug

naar Zandvoort.
De eerste boot,
met het team 
De Vries/Bouman 
uit ‘s Graveland,
finishte reeds na 3
uur 3 min. en 14
sec. De eerste
Zandvoortse deel-
nemer die finish-
te was Gerard
Loos met fokke-
nist Pieter van
Ruitenberg, op
een uitstekende
derde plaats.

Veiligheid
De veiligheid was zoals elk jaar
optimaal geregeld door de
K.N.Z.R.M. van Katwijk 

(de Redder), Noordwijk (de
Valentijn), en Zandvoort (Anna
Poulisse), aangevuld met vele
boten van de Reddings-
brigades Bloemendaal, Noord-
wijk en Zandvoort. Naast de
zorg voor de veiligheid bege-
leidden deze organisaties ook
het wedstrijdveld en verleen-
den indien nodig assistentie
aan het wedstrijdveld.

Gestaakt
Helaas viel halverwege de
middag de wind helemaal
weg. Nadat er 36 boten de
finish hadden bereikt, besloot
de wedstrijdleiding de wed-
strijd te staken omdat er drei-
gende randen aan de horizon
verschenen. In goed samen-
spel kwamen de boten van
KNRM en Reddingsbrigades
in actie om de catamarans, die
tussen het REM eiland en
Zandvoort vrijwel stil lagen,
terug te slepen. Het was wel
een prachtig gezicht, zo’n 6
tot 7 boten statig achter een

KNRM boot of reddingsboot.
En weer eens een andere
ervaring voor veel zeilers.

Onweer
Na de prijsuitreikingen en
dankwoorden voor Norbert
van der Kooij, de scheidende
wedstrijdcommissaris, dankte
de voorzitter van de WVZ ook
de KNRM en de Reddings-
brigades voor hun inzet en het
goed georganiseerde ‘schoon-
vegen’van de zee. Dit alles met
als achtergrond zwarte wol-
ken, regen en heftig onweer,
verzorgd door de afdeling ‘spe-
cial effects’. Bij een heerlijke
Indische maaltijd, een drankje
en muziek van de band Relax,
konden de zeilers hun verha-
len uitwisselen en was de
‘aftersail’ zeer geslaagd.

De wedstrijden voor de zondag
werden afgelast vanwege het
hevige onweer. De wedstrijd-
leiding vond het niet verant-
woord het water op te gaan.

Start rondje REM-eiland
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 34 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 15
augustus en de verdere in week 33 door het college
genomen besluiten zijn 23 augustus vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Wijziging Kinderopvangregister
Per 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht.
Deze wet bepaalt onder meer dat de gemeente toe-
ziet op de kwaliteit van kinderopvang. Vanaf dezelfde
datum moet elke gemeente over een kinderopvang-
register beschikken. Ouders krijgen alleen een bijdra-
ge voor de kosten van kinderopvang van het rijk als
een kindercentrum is opgenomen in het kinderopvang-
register. Per 4 augustus jl. heeft een wijziging plaats-
gevonden in het Kinderopvangregister. Vanaf deze
datum zijn de volgende kinderopvanginstellingen
opgenomen in het Kinderopvangregister Gemeente
Zandvoort:

Kinderopvangregister Gemeente Zandvoort

Kinderdagverblijven: Pippeloentje - Pluk
Naam: Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje -
Pluk
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer: Kamer van Koophandel 41224309
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 13 665
Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1
Naam:Kinderdagverblijf Pippeloentje
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 101
Postcode: 2042 PZ
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 13 665
In exploitatie sinds 05-03-1990
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 35
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen): 0

Vestiging 2 
Naam: Kinderdagverblijf Pluk 
Adres: Burgemeester Nawijnlaan 36 
Postcode: 2042 PM 
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 15 513
In exploitatie sinds 15-10-2001
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen):23 
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen):0 
Website: www.pippeloentje-pluk.nl

Kindercentrum Ducky Duck
Naam: Kindercentrum Ducky Duck
Rechtsvorm: V.o.f.
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34086265
Postadres : Postbus 128
Postcode : 2040 AC
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 30 042
Aantal vestigingen: 2

Vestiging 1
Naam: Kinderdagverblijf Ducky Duck

Adres: Prinsesseweg 36
Postcode: 2042 NH
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds: 01-01-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 36
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen): 0

Vestiging 2
Naam: Buitenschoolse opvang Duck Club
Adres: Cornelis Slegerstraat 11A
Postcode:2042 GP
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 30 042
In exploitatie sinds 01-06-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen): 30  

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 180
Postcode: 2041 VP
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer: 023 - 57 17 113
Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1
Naam: Buitenschoolse opvang De Boomhut
Adres: Flemingstraat 180
Postcode: 2041 VP
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 14 000
In exploitatie sinds 01-09-1993
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen): 0
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen): 30
Website: www.aktiviteitencentrum.nl

Gastouderbureau De Boomhut
Naam: Stichting Pluspunt Zandvoort
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 34239374
Adres: Flemingstraat 180
Postcode: 2041 VP
Plaats: Zandvoort
Telefoonnummer:023 - 57 17 113
Aantal vestigingen: 1

Vestiging 1
Naam: Gastouderbureau De Boomhut
Adres: Flemingstraat 180
Postcode: 2041 VP
Plaats: Zandvoort
Telefoon: 023 - 57 17 113
In exploitatie sinds: 01-10-2006
Aantal kindplaatsen dagopvang (0-4 jarigen) -
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang (4-12 jari-
gen) -
Website: www.aktiviteitencentrum.nl

mededelingen
Wijziging Huisvestingsverordening 
Zuid -Kennemerland 2006
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken
bekend dat in de vergadering van 18 juli 2006 is beslo-

ten de verhouding inkomen/huur als vastgelegd in bij-
lage 1 artikel 1 lid 2 van de Huisvestingsverordening
Zuid-Kennemerland 2006 bij iedere wijziging van de
huurtoeslaggrens te indexeren. Dit besluit heeft als
gevolg dat jaarlijks de subsidiabele huurgrens gelijk
wordt gesteld aan de dan geldende huurtoeslag-
grens.

Bijlage 1 artikel 1 lid 2 is per 1 juli 2006 als volgt gewij-
zigd:

Op grond van artikel 10, lid 2 van de Huisvestings-
verordening wordt voor woonruimte van eigenaren
waarmee geen convenant is afgesloten de huurgrens
waar beneden de verhouding inkomen/huur wordt
getoetst, gesteld op het bedrag dat is genoemd als
maximale huurgrens voor de Huurtoeslag.Vergunning
wordt slecht verleend aan een huishouden indien de
verhouding inkomen/huur conform de volgende tabel
passend is.

Leeftijd Bruto Acceptabele
inkomen/maand huurtoeslag  

huurprijs/maand
Tot 23 jaar Max. € 1.600,- Max. € 331,-
Boven 23 jaar Onder € 2.526,- Max. € 615,-

Boven € 2.526,- Vanaf €400,-

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Fahrenheitstraat 21, plaatsen dakkapel, ingekomen

11 augustus 2006, 2006-148Lv.
- Boulevard Paulus Loot 59, plaatsen reclamebord,

ingekomen 17 augustus 2006, 2006-149Lv.
- Emmaweg 31, veranderen garagedeur, ingekomen

17 augustus 2006, 2006-150Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U
kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze publi-
catie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan
worden verleend, kan tegen ons voornemen daar-
toe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning of
vrijstelling worden verleend dan zal dit worden gepu-
bliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar indie-
nen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Tolweg 23, 1 conifeer, aanvraag ingekomen 8 augus-

tus 2006, boom veroorzaakt overlast, geen herplant-
plicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-
nen binnen een termijn van zes weken na publicatie
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
- Zandvoortselaan 13, 1 conifeer, verleend 24 augus-

tus 2006.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u
in de witte vlakjes in te vullen. De optelsom
van de vakjes staat in het donkere vlakje
naast de rij of boven de kolom. Indien u in
een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan,
betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-
men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms
meerdere oplossingen mogelijk.

KAKURO

4 7 5 6 9 3 8 2 1
1 6 3 8 2 4 7 9 5
9 2 8 7 5 1 3 4 6
3 5 9 1 8 7 4 6 2
2 1 7 4 6 5 9 3 8
6 8 4 9 3 2 1 5 7
8 4 2 5 1 9 6 7 3
7 3 1 2 4 6 5 8 9
5 9 6 3 7 8 2 1 4

Oplossing Sudoku 
week 33

Oplossing Kakuro 
week 33

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer voor in de rijen,
één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-
ceerd.

1 9 7
6 3 8 2 1

5 2 1 4 8 9 6
5 4 1
7 6 8 2

6 7 8
9 2 6 8 7 1 5
4 7 6 1 9

1 9 3

Pieter Roggeveen winnaar 
11e Strandschaaktoernooi

De 11e editie van het Strandschaaktoernooi georganiseerd door
de Zandvoortse Schaak Club is wederom zeer succesvol verlo-
pen. Het mooie weer van afgelopen zaterdag (tot 19.00 uur)
heeft daar natuurlijk ook aan meegeholpen.

Vierentachtig deelnemers
waren ditmaal komen opdagen
om aan dit toernooi deel te
nemen en het niveau lag
wederom zeer hoog. Men
speelde in totaal 14 groepen
met een bedenktijd van 20
minuten per deelnemer. Totaal
dus maximaal 40 minuten.
Deelnemers kwamen wederom
uit alle windstreken: Eindhoven,
Tilburg, Nijmegen, Amsterdam,
Den Haag maar toch ook voor-
namelijk uit de regio. Onder de
deelnemers bevonden zich
slechts drie dames die het
moesten opnemen tegen het
Mannengeweld.

Strandpaviljoen Wander &
Karin, nummer 8, was weder-
om de locatie waar alles zich
afspeelde.

Er was een bijzonder sterke
Hoofdgroep waar ook weer de
winnaar van vorig jaar,
Quirinius van Dorp uit Leiden,
aan mee deed. Deze keer kon
hij het echter niet bolwerken
tegen zijn tegenstanders. Pieter
Roggeveen uit Bloemendaal
met een ELO-rating van 2076
was zijn meerdere in de 1e
groep. Roggeveen mocht dus
de ‘Jan Berkhout’ wisseltroffee
meenemen naar huis. Slechts

één deelnemer wist al haar
partijen te winnen, terwijl twee
deelnemers geen enkel punt
scoorden. Alle groepswinnaars
gingen naar huis met een
fraaie beker. Onder alle deelne-
mers werd nog een dinerbon
voor twee personen verloot,
aangeboden Wander en Karin.

Dank gaat uit naar de bevrien-
de schaakvereninging HWP uit
Haarlem die extra schaakma-
teriaal beschikbaar stelde. De
wedstrijdleiding, te weten
John Atkinson, Edward Geerts
en Ruud Schiltmeijer van de
Zandvoortse Schaak Club, kun-
nen wederom terugkijken op
een zeer geslaagd toernooi. De
12e staat alweer gepland voor
de maand augustus volgend
jaar. Misschien wederom met
hetzelfde, mooie weer.

Deze week een energiek
meisje van 5 jaar. Ze is super-
lief maar dus erg actief. De
ene vindt dat heerlijk en de
ander vindt dat niet zo leuk.
We zoeken in ieder geval
iemand die zelf ook veel ener-
gie heeft en tijd om met haar
te wandelen, in haar geval
waarschijnlijk rennen. Ze kan
met andere honden overweg
maar niet met katten. Angel
kan even alleen thuis zijn, als
ze maar goed uitgelaten
wordt er voor en erna. Ze kan
met kinderen overweg en
vindt het heerlijk om te spe-

len. Ze kan loslopen en dat
heeft ze ook echt nodig,
anders kan ze haar energie
niet kwijt. Eerst moet ze dan
wel aan de niewe situatie en
de nieuwe mensen gewend
zijn. Ze kent de basiscomman-
do’s, maar ze vindt het ook
een sport om ze juist NIET uit
te voeren als je dat vraagt.

Wie heeft er geduld en kan
wel lachen om haar eigenwij-
zigheid en heeft de tijd om
deze kleine blonde woestige
meid nog een beetje op te
voeden? 

Dier van de week

Kom kennis maken in het asiel,
Keesomstraat 5. Tel. 57 13 888.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op:
www.dierentehuiskennmerland.nl 
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7 9/19 6 3 1 9

8 4 3 1 10 6 4

14 3 6 5 10 7 3

Groep 1. Pieter Roggeveen Bloemendaal
2. Wim Reimer Rijswijk
3. Jos Ouwerkerk Leiden
4. Ton Morcus Utrecht
5. Michiel Lowie Bloemendaal
6. Karel den Boer Nieuwegein
7. Andre Vlug Haarlem
8. Klaas Been Huizen
9. Peter Zoetemeijer Haarlem
10. Frans Elliot Delft
11. Adrie Goebertus Voorburg
12. Bert Bergshoeff Haarlem
13. Sophia Thoma Rotterdam
14. Ingmar Visser IJmuiden 
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Het zondagelftal van EDO hfc
speelt in de eerste klasse en was
een maatje te groot voor het elf-
tal van trainer Pieter Keur. Keur
had nog steeds niet de beschik-
king over zijn volledige selectie
en moest daarom weer een
beroep doen op spelers van het
tweede elftal en verloor kans-
loos met 0-4.

Ook Buytenhek zat met een pro-
bleem. Weliswaar niet van de
aard van dat van Keur maar ook
hij moest keuzes maken. Ten
eerste is Young Boys niet het
eerste het beste elftal. De laat-
ste drie jaar is het elftal van de
voormalige club Spaarnestad
fluitend kampioen geworden en
zijn zij op weg naar minimaal
de eerste klasse. Ten tweede
moest Buytenhek ook zondag
met zijn elftal acte de présence
geven om de vooruitgeschoven
wedstrijd om de Gatorade Cup
tegen Pancratius te spelen. Deze
zou eigenlijk op dinsdag
gespeeld moeten worden, maar
werd verschoven omdat er dan
tegen Ajax A1 gespeeld zou
moeten worden. Deze wedstrijd
werd ter elfder uren afgelast
omdat het tweede A junioren
team van Ajax onverwacht een
bekerwedstrijd moest spelen en

Beide elftallen van SV Zandvoort hebben afgelopen zaterdag, bij
wedstrijden om de Haarlems Dagblad Cup, hun meerdere moe-
ten erkennen in hun tegenstanders. Het zaterdagteam verloor
van de zondagvoetballers van EDO en het elftal van zondagtrai-
ner Berry Buytenhek was niet opgewassen tegen Young Boys.

Slechte zaterdag voor 
SV Zandvoort

Voetbal

Het lijkt erop dat Bleekemolen
het slachtoffer is geworden van
een politiek steekspel, waarin
Roger Peters, investeerder Henk
van de Meene en teameigenaar
Colin Kolles de twijfelachtige eer
hebben om de hoofdrol te spe-
len. Roger Peters, die de voorbije
week heeft gereageerd op een
van de autosportwebsites, laat
weten dat Kolles een gemeen
spel speelt. Peters en Van de
Meene wilden best betalen,
maar het tweetal vond dat het
team wat steken liet vallen. Het
tweetal wilde min of meer het
team overnemen, maar zijn kin-
derlijk eenvoudig op een zij-
spoor gezet.

Kolles, die in de Formule 1 het
team van Christian Albers leidt,
zette daarop Bleekemolen 
uit het team en schreef voor 
de race op de Nürburgring 
de Deen Nicolas Kiesa in.
Bleekemolen werd gealar-
meerd door Wolfgang Ullrich
van Audi. Die liet weten dat er
problemen waren met de
sponsoring van Bleekemolen.
Daarop kon Bleekemolen zijn
spullen weer uit de auto halen,
waarmee hij op punt van ver-
trekken stond.

“Aan de reactie van Ullrich te
horen, was hij tevreden over
mijn prestaties. Daaraan ligt

het dus niet”, aldus Bleeke-
molen. Een interventie van de
ervaren jurist Thomas Betzler
mocht ook niet baten. Roger
Peters houdt vol dat de 
schuld bij Colin Kolles ligt.
“We laten het er niet bij zitten
en Betzler zal bekijken welke
juridische stappen tegen Kolles
genomen kunnen worden”,
aldus Peters.

In ieder geval zal de race op
Zandvoort wel het één en
ander teweeg brengen. Aan de
start verschijnen een aantal ex-
Formule 1 rijders zoals de Fin
Mika Häkkinen, de Duitser
Heinz Harald Frentzen en de
Fransman Jean Alesi. Leider in
het DTM kampioenschap is de
voormalige teamgenoot van
Christian Albers in de DTM,
Bernd Schneider. De Duitser
wordt gevolgd door de
Canadees Bruno Spengler en
Deen Tom Kristensen. Het DTM
veld bestaat uit twee merken:
Audi en Mercedes.

Naast de DTM zal er ook een
aanvullend programma zijn
waarin enkele Nederlanders in
actie komen. In de Porsche Cup
rijdt Muidenaar Menno Kuus
mee en in de Formule 3 zijn de
nummers 1, 2 en 3 van de
Masters te zien: de Schot Paul
di Resta, de Nederlander Giedo
van de Garde en de Zwitser
Sebastien Buemi.
Meer informatie is te vinden 
op de officiële website van 
het Circuit Park Zandvoort
www.circuit-zandvoort.nl 

Het had zo mooi kunnen zijn. Jeroen Bleekemolen uit Aerdenhout
was nadat Olivier Tielemans uit Limburg de wacht werd aange-
zegd, de opvolger in het team van Colin Kolles. De jongste telg
van de familie Bleekemolen uit het naburige Aerdenhout, stap-
te in de Audi Futurecom TME en liet op Brands Hatch en de
Norisring zien dat hij het rijden in een DTM nog niet was ver-
leerd. Sterker nog Bleekemolen was beide malen de snelste 2004-
wagen waarmee het team van Futurecom TME rijdt.
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DTM waarschijnlijk zonder Jeroen Bleekemolen

Dubbel podium voor Van Dongen

Jan Paul van Dongen is afgelopen weekend 2x op het podium geëindigd bij de
Formule Ford klasse. Onder wisselende omstandigheden (regen-droog) wist
de Zandvoorter in de eerste race als 2e en in de tweede race als 3e te eindigen
op het circuitvan Zolder(België).

Ralf Ekstrøm weer van de partij

Autosport

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Motorhuis
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Monuta
P. van Kleeff
Take Five
Trade Ard Automobielen
Van der Valk & Swart notarissen
Van Schaik, makelaar

Wika Autoglas
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort (A)Live
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zmash! Badmintonclub

Strandpagina
6 Que Pasa
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique

Administratiekantoor 
K. Willemse

Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst

Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort

men maar liefst 5 spelers uit de
A1 nodig had. Daardoor was het
elftal van trainer Sonny Silooy
niet voltallig en had men afge-
zegd. Deze wedstrijd wordt nu
op een andere datum gespeeld.

Buytenhek had een sterk elftal
de wei ingestuurd en zijn man-
nen hebben het Young Boys
absoluut lastig gemaakt. Toch
kon hij ook niet voorkomen dat
aan het einde van de negentig
minuten er een stand van 0-3
op het scorebord stond. Dat een
dag later Pluvius weer eens
regeerde kon ook de oefen-
meester niet raden; de wed-
strijd tegen Pancratius werd
afgelast.

Komende zaterdag, 26 augus-
tus,speelt het elftal van Keur een
wedstrijd om de Gatorade Cup
(voorheen de Amstel Cup). Om
14.30 uur komt Overbos naar
Zandvoort, en dinsdag zal het
zaterdagelftal om 19.00 uur,
eveneens op eigen terrein, tegen
de Kennemers spelen. Ook op
zondag zal er een wedstrijd zijn
voor de Gatorade Cup. Het zon-
dagelftal zal in Zwanenburg om
14.00 uur spelen en dinsdag 29
augustus thuis om 19.00 uur
tegen Alliance ‘22.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 DR J.G. MEZGERSTRAAT 43 ZANDVOORT

•  Modern 4-kamerhoekappartement 
•  Vanuit de slaapkamer fraai uitzicht op zee
•  Moderne open keuken en luxe badkamer 
•  Gehele appartement betegeld met witte vloertegel
•  Witte gestuukte muren en plafonds 
•  Evt. garage te koop, vraagprijs € 27.500,-
•  Woonoppervlakte 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

 DR. J.P. THIJSSEWEG 22 ZANDVOORT

•  Goed onderhouden vrijstaande bungalow met garage
•  Fraai aangelegde tuin met de diverse terrassen
•  Lichte woonkamer, royale luxe woonkeuken,

2 slaapkamers en luxe ruim opgezette badkamer
•  Volledig wonen op de begane grond 
•  Geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 110 m2 , perceelopp. 652 m2

 MARISSTRAAT 4 ZANDVOORT

•  Deze goed onderhouden woning beschikt over alle
comfort en moet zeker van binnen gezien worden

•  Royale woonkamer met open haard, luxe woonkeuken 
met kookeiland en serre over de volle breedte

•  3 slaapkamers, 1 met balkon en 2 met uitzicht op zee 
•  Zonnige achtertuin (west) met stenen schuur
•  Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 143 m2 

Vraagprijs: € 429.000,-

 TROMPSTRAAT 17/7 ZANDVOORT

•  Royaal 3-kamerappartement (v.h. 4) met fantastisch 
uitzicht over boulevard, strand en zee.

•  Op de 4e en tevens hoogste etage gelegen 
•  Zeegerichte L-vormige woonkamer (v.h. 2 kamers), 

moderne keuken en moderne badkamer.
•  Eigen parkeerterrein en inpandige berging
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 94 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen 3-kamerappartement
(v.h. 4 kamers) met ruim balkon (ZW) en zeezicht

•  Het complex is recent gerenoveerd en v.v. een lift
•  Lichte woonkamer, nette keuken, 2 slaapkamers aan de 

achterzijde en een nette badkamer
•  V.v. dubbele beglazing en kunststof kozijnen
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

 TROMPSTRAAT 3/5 ZANDVOORT

•  Op de 3e verdieping gelegen, fraai verbouwd
3-kamerhoekappartement (vh. 4 kamers)  

•  Geweldig uitzicht over zee, strand en boulevard
•  Licht afgewerkt, om zo te betrekken!
•  Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Evt. garage te koop ad. € 29.500,-
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

•  Op de 10e (hoogste) verdieping gelegen
2-kamerappartement, woonoppervlak ca. 50 m2 

•  Uitzicht over Zandvoort, boulevard, strand en zee
•  Lichte woonkamer met balkon, open keuken,

slaapkamer en badkamer met douche en toilet
•  Het appartement is goed onderhouden en beschikt over 

een lift en een afgesloten parkeerterrein.

Vraagprijs: € 159.000,- Vraagprijs: € 269.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 161 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 649.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0634.indd   1 22-08-2006   11:01:15



dels omgedoopt tot een waar
festivalterrein. Een megagroot
podium, een aantal drank-
kraampjes en een stalletje van
de Free-Record Shop zorgden
ervoor dat veel mensen ruim
voor de aanvangstijd aanwe-
zig waren. Toen de Belgische
Latino zangeres opkwam steeg
er een groot gejuich vanuit het
publiek op.

1
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Actueel
P3 Agenda raadsvergadering

Zandvoortse 
Courant 

Rubriek
P9 Nieuw:‘Toen en Nu’

De Mannetjes

‘Dan kan een biertje op 
het terras wel een paar
dubbeltjes goedkoper’

Baatbelasting 
terug

naar ondernemers?

Zandvoort Optiek

Op dinsdag 5 september 
vergadert de gemeenteraad.
De agenda vindt u verderop
in deze krant.

ALLE BIKKEMBERGS 

ZONNEBRILLEN

20 % korting
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Renault Laguna 1.8i Exp. Automaat 5drs.
b.j. 2002, 86100km, €10500 

nu €9950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

• Pompoenpitbrood € 0,95
• 3 Italiaanse bollen € 1,95
• Aardbeienschelpje € 1,50

Geldig 
t/m zondag 3 september

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Belle Perez in concert!
Een mooie avond op de boulevard: aange-

naam weer, een drankje en een gratis con-

cert van Belle Perez. Wat wil een mens nog

meer? De Belgische Latino zangeres gaf

woensdag 23 augustus een spetterend

optreden op het Badhuisplein nadat zij die-

zelfde middag haar release party gaf voor

haar nieuwe cd, genaamd Gotitas De Amor.

Strandpaviljoen Mango’s was
voor Belle Perez en haar der-
tienkoppige band ‘the place to
be’ om haar nieuwe cd te pro-
moten. Tijdens de officiële
persconferentie kreeg zij
tevens een gouden album met
een platinarandje uitgereikt
voor het nummer ‘Que viva la
vida’. Dit album ging maar
liefst 55.000 keer over de toon-
bank bij de Nederlandse pla-
tenzaken. Haar vorige album
‘Best Of’ werd ‘slechts’ 30.000
keer verkocht.

Het Badhuisplein was inmid-

Actueel
P15 ZandvoortPas

Sport
P23 Handbal

The Gipsy Kings.

Na afloop zorgde Belle voor
grote drukte bij de Free-Record
stal. Ze bleef tot ruim een uur
na het concert cd’s en singles
signeren. In een eerder inter-
view aan de lokale Omroep
ZFM Zandvoort zei ze al dat
persoonlijk contact met fans
erg belangrijk voor haar is.

Winnaar werd Peter Vader
(Zwolle) en Oisterwijker Henk v.d.
Nieuwenhuizen werd tweede.
Tijdens het komende Dorpsom-
roepersconcours in Zandvoort,
23 september aanstaande,zal de
Nederlandse titel zo goed als
zeker naar V.d. Nieuwenhuizen
gaan.Koper kan alleen nog maar
voor de tweede plaats gaan.

Klaas Koper weer op podium
Afgelopen weekend heeft onze dorpsomroeper Klaas Koper een
klinkende derde plaats behaald tijdens het omroepers concours
in het Twentse Borne.

Ruim drieduizend mensen
kwamen op de Latinoklanken
af. Perez wisselde samen met
haar achtergrondzangeressen
en haar dertienkoppige band
liedjes van haar vorige albums
af met grote hits van nu. Om
ook de iets ouderen onder het
publiek te plezieren gooide ze
er nog een medley in van
onder andere Gloria Estefan en
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Kerkdiensten
ZONDAG 3 SEPTEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. B.J. Stobbelaar uit Driehuis 

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7,
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur de heer J.v.d. Smaal

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

Burgerlijke stand
19 augustus 2006 - 25 augustus 2006
Geboren:
van Berkel, Bibiènne, dochter van: van Berkel, Petrus
Nicolaas en: Emanuels, Sharon Patricia.
Kerkman, Bram, zoon van: Kerkman, Dennis en: van
den Boogaard, Clair.
Jasper, zoon van: Strijder, Robbert en: van Zadelhoff,
Eveline Martine.

Ondertrouwd:
Hollander, Jörgen Sylvester en: Edmondson, Michelle
Nicole.

Gehuwd:
Schraal, Michel en: Vermeij, Mireille Margaretha
Maria.

Overleden:
Raaijmakers, geb. van Bree, Hendrina Lamberta
Martina, oud 85 jaar.
Visscher, Floris, oud 80 jaar.
Drommel geb. Bakker, Willempje, oud 86 jaar.
Veldman, Netty, oud 51 jaar,
Paap geb. Stolp, Gerda Annette, oud 83 jaar.

Familieberichten

In liefdevolle herinnering

1-9-2005 1-9-2006

Hans Heiërman,
mijn unieke lieve, dappere man, 

maatje, levensgenieter en humorist.
Alweer een jaar geleden, maar voor

mijn gevoel sinds vandaag!

Ik blijf van je houden!

Gonda

23

Waterstanden

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

Keuken elke avond geopend!

Hoog
water

Aug./
Sept.

Laag
water

Hoog
water

Laag
water

Hoog
water

-
-
-
-

00.59
02.14
03.03
03.49

31
1
2
3
4
5
6
7

Do
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04.18
05.04
05.54
06.59
08.44
10.30
1 1 . 1 8
13.29

08.40
09.19
10.24
1 1 . 5 8
13.49
14.44
15.29
1 6 .1 2

16.38
1 7. 1 9
18.30
19.29
21.08
22.34
23.24

-

20.59
21.39
23.09

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

Colofon

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Opmaak:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Internet
www.zandvoortsecourant.nl

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

Als leven lijden wordt,
is sterven een gewin.

Heden is van ons heengegaan onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en

mijn lieve vriendin

Sara Alberdina Visser
“Puck”

*Bussum, 23 juli 1916       †Bentveld, 26 augustus 2006

Zij is in alle stilte vredig ingeslapen.
Zij heeft gedurende zestig jaar gewoond in de

Corn. Slegersstraat te Zandvoort.

Carla en Roger
Kees en Karin

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Ko

Bentveld, ‘Huize A.G. Bodaan’

Correspondentieadres:
Mrs. C. & Mr. R.A. Latchford
Margaret House, 10 Seaview Road
Birchington - Kent
C T 7.9 L B. Groot-Brittanië

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 30 augustus 2006 in het crematorium

‘Westerveld’ te Driehuis (Velsen).

Hoera!
Esmée is geboren!

Zusje van Jasper
dochter van Jan en Brigitte

Hartelijk gefeliciteerd
van oma en opa Draijer
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Volgens mij…

Cartoon          Hans van Pelt

…is de zomer zo goed als over.
Mijn hortensia verandert
langzaam van roze naar licht
groen, spinnen weven hun
webben tussen de takken. De
merels pikken de laatste
vruchtjes van de wilde aard-
beien en de gierzwaluwen
zijn naar het zuiden vertrok-
ken. Nog even en dan begint
het winterseizoen van de
diverse verenigingen zoals;
sport, toneel, zang en 
filmclub. De laatste vakantie-
gangers met schoolgaande
kinderen komen naar huis
want over een paar dagen
beginnen de scholen.

Voor mijn zoon Andor en zijn
partner Ellen, die met veel
plezier aan hun rondreis door
Guatemala waren begonnen,
is de zomer ook over. Zij
komen helaas nog niet van
hun vakantie terug. Na
anderhalve week moesten ze
hun reis onderbreken door
een onverwachts ziektebeeld
dat dusdanig was, dat Ellen
overgevlogen moest worden
naar een ziekenhuis in
Miami. Daar verblijven ze nog
steeds en per telefoon en
email spreken we ze moed in.
Na een verblijf van vier
weken ziekenhuis in plaats
van vakantie willen ze dol-
graag naar huis. Voor hen is
de droomvakantie voorbij, ze
verlangen naar hun eigen
bed en een gewone maaltijd.

Niets is voor mij nog belang-
rijk. Het interesseert me niet
dat de gemeenteraad na een
zomerreces de draad weer
gaat op pakken. Het zal wel.
Zandvoort is lelijk, nou dat
wist ik allang. Houden zo.
Helikopters krijgen geen toe-
stemming van Bloemendaal
om over hun gebied naar 
het circuit te vliegen. Ook dat
kan me even niets schelen
want geluidsarme helikop-
ters bestaan niet en de 
VIP’s moeten maar per trein
komen. Dolgraag wil ik het
geluid van het vliegtuig
horen dat Andor en Ellen
terug brengt. De herfst mag
van mij beginnen. Ik ben er
aan toe.

Nel Kerkman

Welkom in Zandvoort!
Gemeenten zijn dit jaar voor het eerst verplicht een landelijke
naturalisatiedag te organiseren. Minister Rita Verdonk (VVD)
voor Vreemdelingenzaken en Integratie stelde 24 augustus voor
als nationale naturalisatiedag, omdat op die datum in 1815 
de Grondwet in werking trad. Deze speciale dag moest een 
feestelijke bijeenkomst worden waar nieuwe Nederlanders 
worden verwelkomd.

door Nel Kerkman

De Zandvoortse gemeente
nodigde zes nieuwe Neder-
landers uit om op de naturali-
satiedag aanwezig te zijn. Op
de oproep reageerden drie
personen om de ceremonie in
het Zandvoorts museum mee
te maken; de herkomst van
mevrouw Scherrer was Zuid
Afrika, van mevrouw Sorre-
quita (hoe kan het anders)
Argentinië en de heer
Idemudia kwam uit Nigeria.
Hij werd vergezeld door zijn
vrouw en zijn twee kleine kin-
deren. Het echtpaar was
prachtig gekleed in een lang
gewaad van blauw kant
met glinstersteentjes en 
met een fraai goudkleurige 
hoofdtooi. Deze kleding, ver-
telde Idemudia, wordt in
Nigeria gedragen bij feestelij-
ke gelegenheden.

Verrassing
Wethouders Tates (tevens loco
burgemeester) en Bierman
vertegenwoordigden de ge-
meente Zandvoort. In zijn
korte toespraak complimen-
teerde Tates de drie genodig-
den met de keuze van hun
land en wenste ze veel geluk.
Tevens memoreerde hij onder
andere dat het gaat om res-
pect voor elkaar en elkaars
mening. Als extra toevoeging
hadden de wethouders een

Nederlandse traditie bedacht
om aan te bieden. Iedereen
werd uitgenodigd om bij de
viskar op het Raadhuisplein
een haring te ‘pikken’. Want,
vertelde de wethouder, de
haring staat immers symbool
in het wapen van Zandvoort.

Bij terugkeer van het uitstap-
je startte dorpsomroeper
Klaas Koper de rondleiding, die
een speciaal onderdeel was
van de ceremonie. Klaas leid-
de de gasten op uitstekende
wijze rond en wist bij elk
onderdeel een leuk verhaal te
vertellen. Het was voor de drie
nieuwe Nederlanders de aller-
eerste keer dat ze het muse-
um bezochten en zo te zien
genoten ze van de geschiede-
nis van Zandvoort. Van de
ambtenaar burgerlijke stand
kregen ze alledrie een boekje
met de toepasselijke tekst
‘Hoe hoort het eigenlijk in
Nederland?’ aangereikt.

De ceremonie was een gezel-
lig samenzijn en viel bij ieder-
een in goede aarde. Per 1 okto-
ber van dit jaar zijn nieuwe
Nederlanders wel verplicht om
aanwezig te zijn op een natu-
ralisatiebijeenkomst.Vanaf die
datum mogen gemeenten per
jaar ook zo veel ceremonies
organiseren als zij willen,
alleen die op 24 augustus blijft
verplicht.

Gemeenteraad dinsdag bijeen
De Zandvoortse gemeenteraad houdt aanstaande dinsdag 
6 september vanaf 20.00 uur de eerste vergadering na het
zomerreces, met een twaalf punten tellende agenda.

De opmerkelijkste agendapun-
ten zijn de benoeming van
twee nieuwe buitengewone
commissieleden, de afhande-
ling van de uitspraak van het
Gerechtshof te Amsterdam
inzake de baatbelasting, het
bestemmingsplan ‘Jaarrond-
paviljoens’ en een krediet voor
de heraanleg van de Zeestraat
en Kostverlorenstraat.

Hamerstukken
De agenda vermeldt twee
hamerstukken waarover in de
commissievergaderingen over-
eenstemming is bereikt. Het
eerste is het verschaffen van
een voorbereidingskrediet van
€ 30.000 voor het op te stellen
wijkontwikkelingsplan Zandvoort
Noord. Het tweede bestaat uit
de verantwoording van een
viertal sociale wetgevingen
zoals de WWB, IOAW, IOAZ en
Bbz zoals die door de gemeen-
te Zandvoort in het jaar 2005
zijn uitgevoerd.

Baatbelasting
Het Gerechtshof te Amsterdam
heeft de gemeente Zandvoort
op 25 mei 2006 in het ongelijk
gesteld inzake het opleggen
van een baatbelasting aan eige-
naren van panden in de
Haltestraat. De uitspraak heeft
tot gevolg dat ook het heffen
van baatbelasting in andere
straten in het centrum als
onrechtmatig wordt aange-
merkt.Wethouder Toonen stelt
de raad voor de al betaalde
bedragen ter grote van 
€ 830.000 terug te betalen en
de nog openstaande posten
niet meer te innen.

Jaarrondpaviljoens
De Raad van State heeft in 2004
geoordeeld dat in een convent
over de Jaarrondpaviljoens ten
onrechte is afgesproken over te
gaan tot een tijdelijke vrijstel-
ling van artikel 17 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening.
Om de consequenties van deze
uitspraak te ondervangen is 
het ontwerpbestemmingsplan
Jaarrondpaviljoens opgesteld.
De verschillende partijen zowel
pro- als contra zijn gehoord en
ook in de raadscommissie
Raadszaken is uitvoerig over dit
onderwerp gesproken. Een
meerderheid van de commis-
sieleden kon destijds instem-
men met het voorliggende
bestemmingsplan met uitzon-
dering van OPZ. Deze fractie is
daarom gevraagd met een
schriftelijke onderbouwing van
de bezwaren te komen.

Zeestraat
De raad wordt gevraagd 
een onderhoudskrediet van 
€ 557.400 (excl. BTW) beschik-
baar te stellen voor de herinrich-
ting van de kruising Zeestraat -
Haltestraat. In dit bedrag is 
€ 219.300 opgenomen voor de
herinrichting en bestrating van
de Kostverlorenstraat. In de
commissie Raadszaken hebben
diverse partijen hun zorgen
geuit over de gevolgen van
deze werkzaamheden voor
zomerse evenementen als de
draverij, de wielerronde en sol-
exrace. In de vergadering van
dinsdag zal moeten blijken of
voor deze zorgen een oplossing
gevonden is, dan wel gevonden
kan worden.

Foto: OvM Fotografie
Klaas Koper gaf een rondleiding door het het Zandvoorts museum
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Zandvoort (A)live
zaterdag 2 september - aanvang 19.00 uur

Muziekfestival Podium Raadhuisplein

Voormalige voetbalmaatjes Bogarde (neef van Winston) en Jacott (broer 
van Ruth) besloten jaren geleden hun kicksen te verruilen voor de microfoon en niet 

zonder succes. Een optreden in Henny Huisman’s ‘Soundmix Show’ bleek baanbrekend en 
opende de weg naar nationale bekendheid. Hun debuutsingle “Wh ere is the Love” behaalde in 
no-time de top 10 van de vaderlandse hitlijsten. Nederland kon niet genoeg krijgen van de swin-

gende en meeslepende muziek van deze Rotterdamse jongens. TV-optredens waren het lo-
gische vervolg op hun hitsucces. Van Nederland Muziekland tot het RTL4 programma 

‘Zing met me mee’ van Gerard Joling, tot diverse kick-off optredens in grote 
stadions. 

New Timeless

Zanger, percussionist en componist Edsel Juliet is afkomstig van 
Curaçao, waar hij als kind bekend werd met de band Tipico Juliet. In Nederland 

was hij aanvankelijk actief in de band Latin Touch, maar hij maakte pas naam met Sal-
juco en met zijn eigen uitvinding, de salsa corriente. De ras-entertainer zit al vanaf 1970 in 

de muziek en heeft in die 35 jaar een ruime ervaring opgedaan.

Met de in 2006 opgenomen CD ‘Lag’é Sapatu Zona!’ laat Juliet weer horen wat hij op muzikaal 
gebied kan. De CD bevat diverse muziekritmes: de bij Antilliaanse muziekgroepen populaire 

ritmo kombina (maar dan in Edsel’s eigen stijl) maar ook de son montuno, salsa, kaseko, 
merengue, latin-house enz. De nummers zijn ingezongen in het Spaans, Suri-

naams, Nederlands, Engels en Papiamento.

Edsel Juliet

De negenmansformatie Souled-out is een live band die hoofdza-
kelijk lekkere dance classics uit de jaren ’60 tot en met heden speelt. De geco-

verde artiesten lopen uiteen van Aretha Franking tot Trijntje Oosterhuis en van Steve 
wonder tot Anastasia. Lekker herkenbare muziek die uitnodigt om te dansen.

Twee jaar geleden hebben Ted Sernee (ex Dukes of Soul) en Jeffrey Rademaker de koppen bijeen 
gestoken en zijn samen deze band begonnen en niet zonder succes. De formatie bestaat uit 

een gitarist, een bassist, een slagwerker, een toetsenist, een altsaxofonist, een tenor-
saxofonist, een trompettist, een zangeres en een zanger.

Souled-out

Samba Tula, een braziliaanse band 
uit Amsterdam met een Zandvoorts 
tintje: de leider en inspirator Carlos 

woont en werkt in Zandvoort. 

Sambatula
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Met oog en oor
de badplaats door

Zeehondje
Op 21 augustus werd op het
Zuidstrand van Zandvoort
een jong zeehondje aan-
getroffen. Het diertje werd
vernoemd naar Linda, één
van de leden van de Zand-
voortse Redding Brigade, die
het diertje vond. De ZRB 
was de avond ervoor al 
met de dierenambulance 
op pad geweest en had tus-
sen Noordwijk en Zandvoort
een zeehondje aangetroffen.
Het dier was toen
niet te vangen,
maar waarschijnlijk
zo uitgeput dat het
de dag erna
opnieuw op het
strand lag. Het zee-
hondje is meegeno-
men naar de
Zuidpost van de
ZRB en later door
de dierenambulan-
ce naar Pieterburen
gebracht. Volgens
Richard Dijkema,
hoofd van de zee-
hondenzorg, gaat het iets
beter met zeehondje Linda,
ze ligt samen met Sebastiaan
in quarantaine. Ze is zwaar
ondervoed, heeft een long-
ontsteking en kleine wond-
jes. Ze krijgt antibiotica en
een middel tegen wormen.
Ze wordt nog 5 maal daags
met een sondevoeding
gevoerd (vispap) en binnen-
kort gaat Linda proberen 
visjes te eten. De gehele 
revalidatie zal ongeveer 3
maanden duren.

Vreemde gasten
Een dolfijn/bruinvis heeft
geen geluk gehad. Er 
kwam een mail bij het
Juttermuseum binnen met
de melding dat er tijdens een
strandwandeling op zondag-
avond 20 augustus een 
dolfijn/bruinvis van ca.
1,20 m lang was aange-
spoeld. Het dier was helaas
al enige tijd dood en lag 
tussen het Juttersmuseum
en de watertoren op de eer-
ste zandbank.

Voor het gebouw de Rotonde

zwemt regelmatig een grote
zeehond, die de ZRB en de
strandpolitie al mening werk
heeft gekost, omdat men
dacht dat hij dood was. Roto
(zo wordt hij genoemd) is
gewoon nieuwsgierig en
bekijkt Zandvoort vanuit de
zee. Misschien denkt hij ook
wel; wat een lelijke boule-
vard, die moet de gemeente
snel opknappen.

Los zand

Tijdens de hevige regenbui-
en is de strandafgang naar
de hulppost en het Jutters-
museum, beiden gevestigd in
het gebouw de Rotonde, ver-
zakt. Gehandicapten, kinder-
wagens of in calamiteiten
een brancard kan deze route
niet meer nemen. Ook verle-
den jaar zakten de straatste-
nen op deze plek weg. Er zal
een stevigere oplossing moe-
ten komen om dit te verhel-
pen. Het liefst voordat het
nieuwe strandseizoen begint.

Huisartsenpost
Vanaf 27 augustus is het sei-
zoen bij de huisartsenpost in
de Rotonde over. Bewoners
en passanten met hulpvra-
gen kunnen tot 15 september
bij de EHBO post terecht.
Voor andere medische vra-
gen kan men, alleen in het
weekend, telefonisch terecht
bij de regionale spoedpost
noord of zuid. Het telefoon-
nummer is: 023-5453200.

Bruisend Zandvoort
De bevallige zangeres Belle
Perez was verleden week op

het Badhuisplein aanwezig.
Het publiek genoot van haar
wervelende show en na
afloop was het gezellig 
druk in het dorp. Door
Ondernemers Vereniging
Zandvoort (OVZ) werden fol-
ders uitgedeeld met vermel-
ding van alle evenementen.
Als afsluiter stond op de fol-
der:“Vier zomer in Zandvoort.
Dagelijks winkelen tot 22.00
uur!” Wandelend door de
mooie Kerkstraat waren veel

winkeliers die de
tekst eer aan deden.
Zij bleven tot 22.00
uur open. Aan het
begin van de
Haltestraat waren
nog drie winkels
open, maar de rest
van de winkels in de
Haltestraat waren
gesloten. Daarom
hulde aan alle
ondernemers die
weten, ook al is het
eens iets minder
weer, in een toeris-

tenplaats hoort dat er nu een-
maal bij.

Bingo
Na één enkele regenbui staat
op maandag 28 augustus het
gebied Haarlemmerstraat/
Koninginneweg alweer blank!
Niet alleen de bewoners vra-
gen zich af hoe dit kan maar
ook de SP heeft schriftelijke
vragen gesteld aan het colle-
ge. Men wil graag weten of
de pompen krachtig genoeg
zijn om bij langdurige regen-
val het water weg te pompen
naar de reusachtige beton-
nen bak onder het Zwarte
Veld en/of naar de overstort-
vijvers. Tevens verwacht men
een antwoord op de vraag
welke maatregelen er door de
verantwoordelijke wethouder
worden genomen. Het is toch
te gek dat na een bui het
regenwater niet meer weg
loopt en wegen moeten wor-
den afgezet. De straten stin-
ken naar het riool en slierten
wc papier, poep en condooms
blijven na de overstroming
liggen. Zandvoort is toch
meer dan strand alleen?

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
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Voor velen is Gert Toonen hét
gezicht van de PvdA. Hij begon
in de jaren zeventig als
gewoon lid, maar groeide snel
door tot raadslid en fractie-
voorzitter. Na een tussenstop
van twaalf jaar begon het
bloed weer te kruipen. In-
middels is Toonen opgeklom-
men tot wethouder Maat-
schappij en Zorg, Onderwijs,
Cultuur, Sport en Financiën.
Wel vier jaar later dan gepland
overigens.“Ik wilde na de vori-
ge verkiezingen al, maar met
het opstappen van Marijke
Herben ging dat niet door.
Gelukkig is mijn beurt nu
gekomen”, aldus een enthou-
siaste Toonen.

Politiek Interview met wethouder PvdA

maar naar de Zandvoortse
politiek.We praten heel wat af,
nu is het tijd voor actie. En het
college en de raad werken er
echt keihard aan, daar kan je
van op aan!”

Toonen weet wat werken is.
Na jarenlang Strandpaviljoen
Take Five gerund te hebben,
stort hij zich nu voor honderd
procent op het wethouder-
schap.“Ik maak zo’n zestig tot
tachtig uur per week. Ben niet
anders gewend. Er zitten 24
uur in een dag en die moet je
ook zo goed mogelijk beste-
den.” Toonen, van oorsprong
bibliothecaris van beroep,
moet wel even nadenken als
hem wordt gevraagd naar zijn
positieve en negatieve kanten.
“Ik heb een olifantengeheu-
gen, dat is heel handig. Ik kan
mensen feilloos nog aan
afspraken herinneren die ze
drie jaar geleden gemaakt
hebben. Ik weet dat ik eigen-
wijs en drammerig ben. Ook
heb ik een brede interesse en
heb in de politiek alle beleids-
velden bestudeerd. Als je dat
niet hebt, dan moet je niet de
politiek ingaan. Het is jammer
dat mensen altijd klagen en
weinig vertrouwen hebben in
de politiek. Maar ja, het zijn
gewoon verjaardagsverhalen,
mensen moeten wat te bab-
belen hebben, toch?”

Nog een vooroordeel dat
Toonen uit de wereld wil 
helpen. “De politiek is alles
behalve saai en streng.
Natuurlijk zijn we serieus,
maar soms wordt er ook heel
wat afgelachen. Ik hou wel van
een geintje. De wethouders
werken keihard maar hebben
ook plezier in het werk. Ik wil
geen verzuurde oude zak zijn.”

Gert Toonen 

In het raadhuis praten we over
van alles en nog wat. Zijn jeugd,
zijn maatschappelijke carrière
en natuurlijk de Zandvoortse
politiek. De van oorsprong uit
Den Bosch afkomstige Toonen
komt uit een gezin van negen
kinderen. “Ik werd al heel snel
geconfronteerd met het feit dat
je alles moest delen, dat je moet
zorgen voor de ander. Het is me
met de paplepel ingegoten. Ik
denk dat de Partij van de Arbeid
mij daardoor ook zo aantrok en
nog steeds trekt”, antwoordt
Toonen op de vraag waarom de
PvdA hem zo trekt.

“Vooral op sociaal maatschap-
pelijk gebied is de PvdA in mijn
ogen de beste partij. We zijn er
voor de arbeiders maar ook voor
de middenstanders. We zijn er
voor iedereen!” Toonen praat
met vuur.“Ik ben geen prediker,
maar ga wel geregeld met men-
sen in discussie over hun poli-
tieke keuze. Ik roep ook altijd dat
een middenstander beter PVDA
dan VVD kan stemmen.”

Een groot voorbeeld van Toonen
bij de PvdA was Jan Schaefer.
(Amsterdamse politicus en
bestuurder 1940-1994, red.) “Hij
zei altijd: “in gelul kan je niet
wonen.” Ik ben het volledig met
hem eens. We kunnen wel ein-
deloos gaan zitten praten, maar
er moet ook wat gebeuren. Kijk
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Raadscommissie praat over
toekomst van Zandvoort

De raadscommissie Projecten & Thema’s buigt zich komende
woensdag vanaf 20.00 uur onder andere over de vraag wat de
toekomst van Zandvoort zal zijn. De vraag is actueel nu de pro-
vincie Noord-Holland zich tot de gemeenten in Zuid-
Kennemerland heeft gewend, naar aanleiding van de positie
van de gemeente Bennebroek.

Aan de gemeenten Haarlem,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude,
Heemstede, Bloemendaal en
Zandvoort wordt gevraagd om
een standpunt over deze proble-
matiek. De gemeente Zandvoort
heeft zich bereid verklaard mee

te praten over de mogelijkheden
van versterking van het bestuur-
lijk apparaat in de regio, maar is
vooralsnog niet bereid te spre-
ken over een fusie. Samen-
werking op diverse ambtelijke
gebieden,zover daarvoor de pro-

cedures al niet zijn ingezet, is wel
bespreekbaar.

Tijdens de vergadering kunnen
zowel de leden van de commis-
sie als insprekende burgers hun
standpunt over dit onderwerp
kenbaar maken. De betreffende
stukken, waaronder een twee-
tal notities, zijn in de hal van het
raadhuis af te halen. De notities
zijn ook te vinden op de gemeen-
telijke website. De vergadering
wordt besloten met de behan-
deling van het inspectierapport
VROM, dat de diverse vakgebie-
den van het gemeentelijk appa-
raat onder loep heeft genomen.

Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 19-20 20-21 21 20-21

Min 13 13-14 14-15 14-15

Neerslag 75% 75% 75% 70%

Wind zw. 4 zw. 4-5 zw. 4-5 zw. 4

mede mogelijk gemaakt door:

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Het is namelijk bekend dat
hardnekkige weercycli in
Nederland zelden langer dan
vijf weken duren. Dit geldt
zowel voor een weerbeeld in
mineur,als voor een langduri-
ge hogedrukperiode inclusief
schitterend weer,met als voor-
beeld de voorbije topmaand
juli. Ook die prachtweerfase
duurde ruim vier weken.

Debet aan die zogenaamde
cycli in het Hollandse weer zijn
met name de lange golven in
de atmosfeer,welke inderdaad
niet zelden een ‘looptijd’ heb-
ben van circa (ruim) een
maand.We zitten dan respec-
tievelijk in het golfdal en de
golftop,met (vanzelfsprekend)
het mooiste weer in de top
van de golf.

Het gepreludeer op deze waar-
schijnlijke verbetering ergens
begin september heeft ook te
maken met het feit dat ex-tro-
pische cyclonen, die een eind
de Atlantische Oceaan overste-
ken richting Ierland en in die
wateren vaak voor anker gaan,
nogal eens een portie warmte
in de bovenlucht meenemen.
En het zijn juist die verhogin-
gen van de bovenluchttempe-
raturen op grote schaal die
ferme hogedrukgebieden kun-
nen laten ontstaan op een voor

Begin september moet zich een langverwachte weersver-
betering gaan voordoen en eigenlijk kan het ook niet
anders, de wetmatigheden van de atmosfeer in beschou-
wing nemende.

Einde slechtweerperiode in zicht

ons gunstige positie.

De komende dagen blijft het
echter -we weten niet beter-
wisselvalligheid troef, waarbij
aangetekend moet worden
dat de zondvloedachtige neer-
slaghoeveelheden er waar-
schijnlijk niet meer bij zijn. Er
zijn ook een aantal prima bui-
tenmomenten, moet met
nadruk gezegd worden.

De balans opmakend tot nu
toe,zien we dat juist Haarlem
(Schalkwijk) een topscore
behaalde qua regenhoeveel-
heden. Er viel meer dan
350mm en dat is tevens een
officieus landelijk record. Nog
nooit was het zo nat in ons
land, ongeacht welke maand
ook! Zandvoort en Bentveld
schurken nu tegen de 300mm
aan en dat is ook een absoluut
regenrecord.

De temperaturen kunnen iets
stijgen donderdag en vrijdag
in een wat meer doorstroom-
de atmosfeer,waarbij de zuid-
westenwinden blijven waai-
en.De 25 graden evenwel blijft
een illusie vooralsnog, maar
ergens tussen 5 en 12 septem-
ber zijn er dus betere kansen
wat dat betreft.

Weerman Marc Putto

Bruxelles aan Zee en Mango’s
Beachbar. Waarschijnlijk was
het grote publiek nog moe van
het feesten van de avond
ervoor, want het begon vrij rus-
tig. Maar zodra de avond viel,
stroomden de drie strandten-
ten toch goed vol.Skyline begon
met DJ Cuzco en eindigde 
met de bekende coverband
Alderliefste. Bij Bruxelles kon
men genieten van Jazzzp en zelf
meezingen op het podium met
de Sandwichband. De salsalief-
hebber kon zijn of haar hart

Zandvoort (a)live festivals
Afgelopen weekend was het weer zover. Zaterdag 26 en zon-
dag 27 augustus stonden in het teken van Zandvoort (a)live.
Helaas alweer de laatste editie van de zomer van 2006. De fes-
tivals hebben het wat betreft het weer niet optimaal getroffen
dit seizoen, maar desondanks was het ook het laatste weekend
weer een groot succes. Het was gelukkig droog gebleven.

door Stephanie Vork

Zaterdagavond was het op z’n
Hollands gezellig op het
Gasthuisplein, onder andere de
populaire zanger Quincy trad
daar op. Ook voor de Yanks, op
het Dorpsplein, klonken
Hollandse klanken; zanger/
entertainer Tjerk liep al zingend
tussen het publiek door. Het
grootste feest vond toch wel
plaats in de Haltestraat. Op een
groot podium lieten diverse DJ’s
hun draaikunsten horen. Het
stond bomvol tussen de Chin
Chin en Café Neuf en hoe later
het werd, hoe meer mensen
mee gingen dansen op het
ritme van de muziek. Maar,
helaas, om precies 24 uur gin-
gen de stekkers eruit en was
het feest zeer abrupt afgelopen.

Zondagmiddag begon goed op
het strand,het zonnetje scheen.
Vanaf 16 uur kon men terecht
bij de strandtenten Skyline,

ophalen binnen in Mango’s
Beachbar. Maar verreweg de
meeste mensen stonden buiten
Mango’s,onder een enorme par-
tytent, te dansen op de muziek
van onder andere DJ Raymundo
en later Gregor Salto. Bas
Lammers, één van de organisa-
toren, concludeert dat de
opkomst een stuk groter had
kunnen zijn als het beter weer
was geweest. “Dan waren er
meer mensen van buitenaf
gekomen, nu waren er vooral
veel Zandvoorters.” De organi-
satie heeft aardig wat kosten
gemaakt, bijvoorbeeld aan de
grote tenten en de goede line-
up, “die moet je laten staan
ondanks het weer, je kan de
mensen niet teleurstellen”.
Zandvoort (a)live heeft in de
loop der jaren een bepaalde
naam opgebouwd.Lammers:“Al
met al denk ik dat het festival
stevig in haar schoenen staat”.

Komend weekend staat alweer
het volgende muziekfestival
onder de noemer Zandvoort
(a)live op het programma. Op
het circuit worden de DTM
races verreden, op het
Raadhuisplein zal zaterdag-
avond op een groot podium
door diverse artiesten worden
opgetreden, waarna het
Zandvoort (a)live seizoen voor
2006 erop zit.

DJ Raymundo op het podium Haltestraat

Jazzzp trok veel publiek bij Bruxelles
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Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zandvoort
September 2006

Uitagenda
Holland Casino

Vrijdag 1 september 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 2 september 21.30 - 01.30
Frank Wilson

Zondag 3 september 17.00 - 22.00
Nederlands Musical Ensemble

Donderdag 7 september vanaf 20.00
Dance Classics Party

Vrijdag 8 september 21.30 - 00.00
Ladies First

Zaterdag 9 september 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 10 september 17.00 - 22.00
Cross-Over

Maandag 11 september 
Voorronde Pokerkampioenschappen 

Vrijdag 15 september 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 16 september 21.30 - 01.30 
Fuse Fun Factory

Zondag 17 september 17.45 - 21.15
Nederlands Musical Ensemble

Vrijdag 22 september 21.30 - 00.00 
Die andere 2

Zaterdag 23 september 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 24 september 17.00 - 22.00
Tommy Thompson

Woensdag 27 september vanaf 19.00
Special Ladies Day Dancing with the Stars

Vrijdag 29 september vanaf 19.00
It’s a man’s weekend
Nederlands Musical Ensemble 21.30 - 00.00

Zaterdag 30 september vanaf 16.00
It’s a man’s weekend
The Move 21.30 - 01.30

Kijk voor het laatste nieuws op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Feesten & Events

Donderdag 7 september 

Dance Classics Party
Dance Classics uit de 80’s en 90’s met live entertainment: 
• het Nederlands Musical Ensemble 
• Wham! Again!
• de Fabulous shakerboys
• de hele avond diverse lekkere hapjes

Dus ’Let’s Dance’. Gratis entree vanaf 20.00 uur

29 september vanaf 19.00 uur, 30 september en 1 oktober vanaf 16.00 uur

It’s a man’s world
Dit wordt een spetterend mannenweekend (vrouwen zijn natuurlijk ook meer 
dan welkom). Holland Casino Zandvoort is zelfs tijdelijk vergroot. Naast het 
casino staat een paviljoen (hiervoor gelden niet de Holland Casino 
entreevoorwaarden). Er is dus voldoende ruimte voor alle liefhebbers!

• Vrijdag 29 september Gijs Staverman
• Zaterdag 30 september om 22.00 uur Tatjana Simic
• Zondag 1 oktober Tom Coronel
• Diverse Formule1 activiteiten

Voor alle dagen geldt gratis entree voor Favorites Cardhouders!

Woensdag 27 september 

Special Ladies Day: Dancing with the stars
Het succes van ‘Dancing with the stars’ krijgt bij ons een wel 
heel bijzonder vervolg. 

• Winston en Euvgenia

• Remco en Charissa

•  Fashionshows met Mary Borsato en Rossana Lima

•  Gehele dag gratis entree en 1 gratis drankje 

High Tea Special Sunday 
Zondag 24 september 
om 12.30 uur
en om 14.30 uur een 
overheerlijke 
traditionele High Tea 
voor � 15,- p.p. 

Reserveren via onze 
arrangementenlijn 
023-5740542 (alleen 
tijdens kantooruren).

Poker
Elke maandag (vanaf 18 september) 
Poker Night NIEUW!
Texas Hold’em Limit – Cash Games 
Vanaf 20.00 uur

Mystery Jackpot
September

In september 
maakt u kans op 
1 van de 
50 Jewel Trend 
jewels & 
watches Cheques 
t.w.v. � 500,-.

NIEUW!

vanaf 19.00 uur
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Weer
bloemen-

weer!

Vanaf 1 september 
dinsdags gesloten!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

COMPUTERLES 
VOOR BEGINNERS

bij het ROC Nova College.

Teksten maken, wijzigen en opslaan;
email versturen en ontvangen;

surfen op internet.
Gratis proefles! 

Bel (023) 5319553 
en vraag naar Corry Stuart.
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hout en Koningshof te
Veldhoven, ruime hotel erva-
ring heeft opgedaan en in
Zandvoort uitstekend op zijn
plaats is. Naast zakelijke aan-
biedingen heeft het hotel uiter-
aard ook de mogelijkheid om
aan toeristen én bezoekers van
het circuit gastvrijheid te bie-
den c.q. onderdak te verlenen.

Zandvoorters
Veel bedrijvigheid dus in en
rond NH Hotel Zandvoort. Met
210 kamers biedt dit hotel
plaats aan ruim 420 personen
en is het uitermate geschikt
voor grote congressen en
seminars. Maar naast al deze
zakelijke aspecten wil NH
Zandvoort echter meer bieden,
vooral voor de bewoners van
de badplaats. “Met thema-
avonden proberen we vooral ‘s
winters wat meer bekendheid
aan ons hotel te geven met

Mogelijkheden genoeg bij
het NH Hotel Zandvoort

Nieuwe rubriek in onze krant:

Toen & Nu
Meer contact met Zandvoort en zijn inwoners, dat heeft Sander
Creemers voor ogen. Als Operations Manager van dit gerenom-
meerde hotel aan de Burgemeester van Alphenstraat vindt
Creemers het tijd om als hotelgroep aan de Zandvoortse inwo-
ners meer bekendheid te geven.

Nieuwe benoemingen in politiek Zandvoort
Binnen politiek Zandvoort worden tijdens de komende raads-
vergadering drie nieuwe benoemingen verwacht. Er zullen twee
nieuwe bijzondere commissieleden worden geïnstalleerd en
binnen de onafhankelijke Rekenkamer zal ook een nieuw lid
worden ingezworen.

Dr. Ir. J. Cohen zal OPZ commis-
sielid Dick Suttorp vervangen.
Bij de SP zal Virgil Bawits de
plaats van Willem Paap inne-
men die door het vertrek van
Ingrid de Leeuw gemeente-

raadslid is geworden. Beide
heren hebben tijdens de laat-
ste gemeenteraadsverkiezin-
gen op de groslijsten van hun
partijen gestaan. Cohen welis-
waar op de laatste plaats maar

toch heeft de politieke leiding
van OPZ hem bereid gevonden
om het commissiewerk op zich
te nemen.

Bij de onafhankelijke Reken-
kamer zal mevrouw J. Driesen
vervangen worden door 
het plaatsvervangende lid
mevrouw drs. I Sam-Sin. In
haar plaats wordt J. Slot
als plaatsvervangend lid voor-
gesteld.

Vanaf vandaag is er een nieuwe rubriek in deze krant die
regelmatig gepubliceerd zal worden. Aan de hand van oude
foto's zal onze fotograaf een foto maken van de huidige
situatie. Vandaar dus de naam: Toen en Nu.

Het prachtig gelegen hotel aan
de boulevard, pal tegenover de
hoofdingang van het circuit,
was vroeger bekend als Elysée
Beach Hotel en later als het
Golden Tulip hotel. Nu behoort
het sinds 2002 bij één van de
locaties die bekend staat als
NH Hoteles, een Spaanse keten
met in Nederland 30 hotels.

Zakelijk aanbod
“We proberen door nieuwe
concepten en innovaties een
zakelijke omgeving te creëren
voor trainingsmarkten. Met
22 vergaderzalen zijn we uitste-
kend in staat om voor zakelijke
trainingen, afgewisseld met
buitenprogramma’s, een
belangrijke aanvulling te geven
voor de toenemende vraag
hiernaar”, aldus Creemers, die
enkele jaren geleden 
als manager bij NH Hotels
Leeuwenhorst Noordwijker-

In eerste instantie heeft
onze redactie de beschik-
king over een hele stapel
foto's die we kunnen
gebruiken. Als u echter ook
de beschikking hebt over
oude foto's en het lijkt u
leuk om die eens in de huid-
ge situatie te zien, bent u
van harte welkom om uw
foto in te laten scannen.Wij
zullen dan zorgen dat de
foto van heden ernaast
geplaatst wordt.

Zandvoort heeft een rijke
historie die ruim 700 jaar
teruggaat. In die periode is
er natuurlijk het een en
ander in onze badplaats ver-
anderd. Gebouwen zijn ver-
anderd of gesloopt en vaak
is er iets anders voor in de
plaats gekomen. Straten
hebben een andere loop
gekregen of zijn zelfs hele-
maal verdwenen. Deze situ-
aties willen wij voor u gaan
vergelijken.

betrekking tot Zandvoort en de
regio”, aldus Sander Creemers.
“We moeten daar, dat besef ik
maar al te goed, meer bekend-
heid aan geven via bijvoor-
beeld de Zandvoortse Courant,
aanplakbiljetten en/of flyers.
Sinds augustus zijn wij ook
deelnemer geworden van de
ZandvoortPas. We denken bij-
voorbeeld aan het aanbieden
van culinaire avonden in com-
binatie met de ZandvoortPas”.

Veelzijdig
Meer bekendheid wil de actie-
ve manager ook bieden aan de
mogelijkheid om recepties,
trouwerijen en andere heuge-
lijke gebeurtenissen te houden.
“We kunnen hiervoor alles
regelen, op de zevende etage
beschikken we zelfs over een
ruime zaal, geschikt voor recep-
ties met uitzicht over de prach-
tige Noordzee. In de zomer-
maanden is er gelegenheid om
buiten op het terras te vertoe-
ven, plaats genoeg. En, wat ook
heel belangrijk is, er is voldoen-
de parkeergelegenheid voor
ruim 100 auto’s. Daarbij is het
hotel dagelijks geopend van
8.00 uur ‘s morgens tot 01.00
uur ‘s avonds. Genoeg keuze-
mogelijkheden om een
geschikte datum te vinden”.

Voor een lekker ontbijt, lunch
of diner kan men ook met
twee of vier personen terecht,
wel even reserveren bij NH
Hotel Zandvoort. Een dag
arrangement met sauna
Koppenol, al jaren gevestigd op
deze locatie, is één van de
mogelijkheden. Voor meer
informatie kan men kijken op
www.nh-hotels.com of bellen
naar 5760760.

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Brederodestraat - Nu

Sander Creemers voor ‘zijn hotel

Door Lienke Brugman

Brederodestraat - Toen 
ter hoogte van de Kuyperstraat
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Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand september
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Boom Strandpaviljoen 11
Bij mooi weer

Zondagmiddag 3 september 
The Mainstream 

Jazz Combo!!
Aanvang: 15.00 uur

Tel. 023-5717580

door Stephanie Vork

Hij heeft de hele wereld
gezien. Jarenlang heeft
Mike podia gebouwd
voor concerten en thea-
ter. Hij had wel een huis
in Zandvoort, maar 90
procent van zijn tijd zat
hij in het buitenland. Tot
het moment dat hij de
40 passeerde. Hij kreeg
behoefte aan een thuis.
“Ik heb deze strandtent
vijf jaar geleden gekocht
en ik blijf hier tot aan
mijn dood”, zegt hij stel-
lig. Mike is vlak boven
Que Pasa Playa opge-

groeid en zijn broer heeft
ook een strandpaviljoen,
dus het kopen van deze
strandtent was een logi-
sche stap.

De strandtent heeft een
Spaanse uitstraling. Je
kan hier de hele dag 
door tapas bestellen. De
feesten, die op aanvraag
worden georganiseerd
voor bedrijven, zijn voor-
namelijk op salsa gericht.
Er staat naast de strand-
tent nog een extra party-
tent, speciaal voor deze
feesten. De partytent
kan door weer en wind

blijven staan, Mike heeft
natuurlijk veel ervaring
met opbouwen. Aan-
staande zaterdag 23 sep-
tember wordt er in deze

extra tent een dart toer-
nooi georganiseerd. Acht
dartbanen, meer dan 80
inschrijvingen, barbecue,
bandje erbij. De eerste
prijs is een dag kitesur-
fen. Daarmee komen we
meteen uit bij de groot-
ste trots van Mike.

In de maand augustus
was het, zoals iedereen
weet, geen terrasjesweer.
Maar bij Que Pasa Playa
hoef je je dan niet te ver-

velen. Met veel wind zit
bijna niemand op het
terras, dan gaat Mike
met een hele ploeg kite-
surfen.“Het is een versla-
ving. We gaan aan het
einde van het jaar met
de hele club naar Brazilië
om daar te kiten. Que
Pasa is een clubhuis
geworden voor kitesur-
fers. We hebben onder-
tussen een hele leuke
ploeg bij elkaar”. Nu zijn
er onderhandelingen
gaande met de gemeen-
te Zandvoort over de drie
officiële aan- en afvaar-
punten voor de kitesur-
fers. Que Pasa hoopt er
volgend jaar als vierde
punt bij te staan.

Wat heeft deze strand-
tent nog meer te bie-
den? “We zijn kindvrien-
delijk, we hebben ‘halve
dagen bedjes’, lage 
prijzen en veel ruimte”.

Het zijn vooral de
Zandvoorters zelf die op
Que Pasa Playa afkomen,
niet zozeer de toeristen.
Hij probeert zoveel
mogelijk een echte
strandtent te zijn. “Ik
denk dat mensen daar
behoefte aan hebben.
Bloemendaal en dat
soort feeststrandtenten
zijn weer uit. Dat werkt
niet meer. Mensen
komen nu weer naar het
strand om gewoon rus-
tig van het strand zelf te
genieten”, aldus Mike.
Que Pasa richt zich niet
op het zijn van een res-
taurant, “dat laat ik aan
andere strandpaviljoens
over”. Tapas, Spaanse
achtergrondmuziek, een
speelplek voor de kinde-
ren, af en toe een barbe-
cue en natuurlijk het
kitesurfen. Dat zijn de
ingrediënten van Que
Pasa Playa.

¿Que Pasa Playa?: Tapas en kitesurfen
Na 20 jaar rond de wereld touren, vond Mike Deinum het wel tijd worden voor
een beetje vastigheid. Hij kocht een strandtent en settelde zich in zijn geboor-
tedorp Zandvoort. Dit is alweer zijn vijfde seizoen en het bevalt hem uitstekend.
Toen Mike ¿Que Pasa? overnam, besloot hij deze naam te houden. Alleen het
woordje ‘Playa’ is er achteraan geplakt.‘Que Pasa’ (wat gebeurt er) allemaal op
het strand? Heel wat, als het aan Mike Deinum ligt.

Nieuw 

graveren klaar terwijl u wacht
(leger)naamplaatjes met ketting, grote keuze penningen in diverse

kleuren met of zonder steentjes
óók voor uw kind, koffer of tas

vanaf € 6,50

Dobey Zandvoort
Grote Krocht 28

Zandvoort
023-5719345

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07
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Onmiskenbaar dragen zijn
composities een eigen, heden-
daagse, visie uit. Zijn eigen for-
matie draagt de exotisch
naam TETRA. Het woord is een
benaming van chemicaliën
met 4 chemische verbindin-

gen. Het orkest bestaat dan
ook uit 4 muziekinstrumenten
plus een gastzangeres. Het
kwartet brengt jazz als een
dichtsoort waarin de dichter
zijn eigen emoties en
gemoedsstemmingen uit-
spreekt.

Het Parool karakteriseert de
formatie TETRA als een orkest
“waar je een goed humeur van
krijgt”. Componist en pianist
Joost Swart:“Op basklarinet en
saxen speelt mijn jarenlange
soulmate in music Tom Beek,
en op contrabas speelt Jeroen
Vierdag, altijd volledig toege-
wijd en de drijvende kracht van
een project! Een bandoneónist
kende ik nog niet, maar
Christiaan van Hemert maakt
het geheel compleet. Luistert
u zelf maar; tot ziens in
gebouw de Krocht”.

Onze ‘dichter bij zee’ Marco Termes,
heeft zijn reactie op de criticasters 
verwoord in onderstaand gedicht:

De muren van mijn thuis
Zoals een totaal mens niet slechts zijn handen is

die eeltig van het sjouwen verweerd aan iemands
armen staan, de vingers krom van het harde werk

Je hakt ze niet af omdat er ergens mooiere bestaan.

Zoals mijn moeder niet de knapste vrouw was om
te zien; mijn vader en haar kinderen hielden diep
van haar omdat ze haar gehele leven warmte gaf.

Nooit heb ik verlangd dat zij een sexy diva was.

Zo bestaat een plaats niet slechts uit huizen die 
men naar een loze mening maar direct moet slopen.
De muren van ons dorp voldoen in andermans ogen
niet aan hun hoge esthetische normen en waarden.

Hun oordeel als bunker, onverzettelijk in de aarde.
Maar een huis bestaat uit meer dan steen alleen;

het gaat erom dat de mensen er met liefde wonen.

Zandvoort heeft werkende handen, een goed hart
en sterke open armen waarmee zij mensen wiegt
en elke dag al haar nimmer aflatende moeite legt.

Zij is alles tegelijk: mooi of lelijk, goed en slecht.
Dít is mijn thuis. Wat een ander er ook van zegt!

Nieuw paspoort verandert samenleving
De nieuwe paspoorten en ID-bewijzen zijn deze week defini-
tief ingevoerd. Iedereen draagt nu zijn zogeheten biometrische-
elektronische gegevens bij zich. Vanaf 26 augustus 2006 bevat-
ten persoonsbewijzen een chip met zendsignaal en daarin
verscholen zo goed als de complete persoonlijkheid van de
eigenaar.

Biometrie is een identificatie-
methode aan de hand van
unieke lichaamskenmerken.
Met deze technologie kan op
automatische wijze de identi-
teit van een persoon gecontro-
leerd worden. De meest
perfecte vorm van biometrie 
is identificatie door middel 
van DNA, een techniek die 
nog in de kinderschoenen
staat. Zodra het huidige sofi-
nummer is vervangen door het
burgerservicenummer (BSN)

wordt het gemakkelijk medi-
sche gegevens te achterhalen.

Maar ook ontstaat de moge-
lijkheid om mensen in hun
doen en laten verregaand te
controleren. De gegevens op
de chip zijn uit te lezen tot op
een afstand van 10 meter. Zo is
het dus mogelijk de gegevens
op afstand te kopiëren zonder
dat iemand daar weet van
heeft. Het wordt daardoor
mogelijk een identieke ‘twee-

lingpersoon’van iemand in het
leven te roepen.

Door geautomatiseerde con-
trole met RFID chips (chip met
zendsignaal) in paspoorten
zouden grenscontroles veiliger
en sneller kunnen plaatsvin-
den. Biometrie is echter niet zo
veilig als men suggereert. Zo
zijn foutieve metingen moge-
lijk waardoor personen door de
apparatuur verkeerd worden
beoordeeld en voor een ander
worden aangezien.

Het gebruik van biometrie en
bijhorende zendsignalen heb-
ben dus verregaande gevolgen
voor onze privacy. Zie:
www.hetverzet.nl/2006/
biometrie.htm 

Opmerkelijk concert komt
naar Zandvoort

Een magische kruisbestuiving. Muziekstijlen uit de werelden
van de jazz, van de tango èn van de klassieke muziek zijn met
elkaar verweven. Een combinatie die de belofte inhoudt van
een uniek concert. Joost Swart, zangeres Francien van Tuinen
and friends spelen zondag 3 september 2006 om 16.00 uur in
Gebouw de Krocht aan de Grote Krocht 41 te Zandvoort.

door Timmermans

“Fantastisch”. Nathalie Linde-
boom is zichtbaar verheugd
over de overweldigende be-
langstelling voor de lezing. Het
reilen en zeilen van ‘haar’
Stichting ligt haar nauw aan
het hart en ze is opgetogen
dat de belangstelling wekelijks
groeit. Deze woensdag ston-
den er uiteenlopende hoeden
uitgestald. Van een antiek
dameshoedje tot een moder-
ne vliegenierspet. Over ieder
exemplaar wist Wil Gorter een
komische of ontroerende anek-
dote te vertellen.

Het woord ‘hoed’ is terug te
voeren tot het woord
voor ‘bescherming’;
beschutting voor het
hoofd.“Denk eens aan
de bontmuts op de
Noordpool” houdt Wil
Gorter haar gehoor
voor. In de geschiede-
nis duiken ook wel
hoofddeksels op die
puur voor de sier zijn.
Zoals een minuscuul

hoofdversiersel dat in de volks-
mond heet zoals het eruit
ziet: het ‘maandverbandje’. Er
zijn ook verassende ontwer-
pen zoals creatieve dames-
hoedjes van gevouwen kar-
ton en van vuilniszakken. De
beroemde vooroorlogse
‘Matelot’ geldt als de eerste
hoed die zowel door mannen
als door vrouwen gedragen
kon worden. De hoed werd
door mannen veelal schuin
op één oor gedragen en ver-
fraaid met een breed, kleurig
lint. Door de vrouwen werd
de matelot versierd met lin-
ten, strikken, veren en bloe-
men. Ooit werd de witte stro-
hoed het handelskenmerk

van cabaretier Louis Davids
en groeide uit tot onmisbaar
attribuut in revue en theater.
Zo herinnert de Zandvoortse
Ria Molenaar zich nog goed
hoe zij in haar jeugd turfde
hoeveel van dergelijke hoed-
jes ze op straat zag. “Als je er
100 had geteld, mocht je een
wens doen”, weet Ria nog.

De gehele verzameling van Wil
Gorter is te zien in haar muse-
um in Andijk, een plaatsje
noordelijk van Enkhuizen. Zelfs
compleet met filmpje is het
museum op internet te vin-
den: www.hoedenmuseum.nl.

Iedere woensdagmorgen ver-
andert het zaaltje van de bibli-
otheek in een genoeglijk
‘Inlooppunt’ voor senioren.
Onder het genot van een -gra-
tis- kop koffie ontmoeten
ouderen elkaar voor zomaar
een praatje, de nieuwste

dorpsroddel of 
om advies te krijgen
van de aanwezige
Ouderenadviseur. De
volgende activiteit is
op woensdag 13 sep-
tember. Dan wordt
een boeiende ‘jutter-
slezing’ gehouden, in
samenwerking met
het Zandvoortse
Juttersmuzeeum.

Inlooppunt werd eventjes toonkamer
Alle mogelijke soorten passeerden de revue.Wil Gorter uit Andijk
showde vorige week woensdag een selectie uit haar uitgebrei-
de verzameling: een vogelvlucht door de geschiedenis van hoe-
den en petten. De zeer druk bezochte lezing in het Inlooppunt
in de bibliotheek leverde veel lachsalvo’s en applaus op.

C  U  L T  U U R

Joost Swart
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbieding

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 31 aug. t/m woensdag 6 sept.
1 kilo Malse Ierse

Sukadelapjes  € 9,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Ook deze week
zijn er weer zeer veel nieuwe

artikelen binnengekomen
Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Heather
Aanbieding voor pashouders

2 halen = 1 betalen
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

ALLE 
ZONNEBRILLEN

OP STERKTE
MET ZANDVOORTPAS

10% KORTING
Kerkstraat 34-36

2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Zandvoort Optiek

• SCHOENREPARATIE 
• GRAVEERSERVICE 
• LEDERWAREN
• KOFFERS 
• SLEUTELS 
• SCHOENFOURNITUREN

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Tweede sleutel halve prijs!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002
Ma 13.00-18.00 di t/m vrij 8.30-18.00
za 8.30-17.00 uur

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

20% KORTING
OP ALLE

WENSKAARTEN

In de maand september op vertoon van de ZandvoortPas 
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 aanbiedingen van deze week ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

5% korting op de herfst/wintercollectie
voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

NG New Man Casual

Maand september op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Greeven
Makelaardij o.g
10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Tel. 023 573 92 34
www.greevenmakelaardij.nl

Voor ZandvoortPashouders
in de maand september:
10% korting op

zonnebrillen
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

Bij 10 keer 
een diner,

gratis
overnachting in
Hotel Danzee
voor Zandvoort

Pashouders.

Aanbieding:
10% korting op de 
nieuwe zomercollectie voor
ZandvoortPashouders.

Thorbeckestraat 1 O - 023 571 45 93

UÉâwÉ|Ü
Aanbieding voor pashouders

4 Bonfim kleding en sieraden

50% korting!
Zeestraat 56          06-54640714

massages ˜ groepslessen ˜ personal coaching

“ Gratis proefles Pilates”.
Bel of mail Cathy:
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl

Gratis
Cadeautje 

bij kinderpannenkoek 
voor Zandvoort

Pashouders
Strandweg 1  

Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

GRATIS WORKSHOP VOOR BEGINNERS 
DINSDAG 5 SEPTEMBER

VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR

vanaf 20.00 uur

OPEN SALSAFEEST
DINSDAG 12 SEPTEMBER A.S. STARTEN WE WEER MET EEN

NIEUWE
CURSUS VOOR BEGINNERS & HALF-GEVORDERDEN

o.l.v. MICHAEL “MAMBOMIKE” MD.
IN DE CURSUS WORDEN DE VOLGENDE DANSVORMEN

BEHANDELD:
MAMBO, MERENGUE, BACHATA 

EN CHA CHA CHA
Nieuwe kandidaten kunnen voor inschrij-
ving of informatie contact opnemen met,

of langskomen bij, TAKE FIVE.
023-5716119 / info@tfaz.nl

Café Oomstee

Elke dag
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

NIEUW!!!
Grieks Barbecue pakket

4 soorten vlees:
Gehakt steak

Spies
Schnitzel

Giros
Salade, Tsatsiki saus enpita brood

€ 11,- p.p.
Alleen afhalen

Café Restaurant
Haltestraat 7 - 2042 LJ Zandvoort

Tel.: 023-57 166 31

* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR
* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN

* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
* INSCHRIJFGELD 10 EURO

* EEN T-SHIRT

Vraag bij uw favoriete café naar het deelnameformulier

Alle gezellige cafés van Zandvoort doen mee:

WILLIAMS PUB - ‘t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY’S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR

ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

ZONDAG 17 SEPTEMBER

2006
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De Maçonnais ligt in het zui-
delijke gedeelte van de
Bourgogne en wordt geken-
merkt door een glooiend,
groen en liefelijk landschap
waarin de bossen, weilanden
en wijndorpen met kasteel-
tjes, Romaanse kerkjes en
kapellen elkaar afwisselen. De
zuidelijke sfeer van Frankrijk
begint hier en is duidelijk
merkbaar aan o.a. landschap
en klimaat. Het wijngebied
van de Maçonnais is in lengte
circa 70 km. De wijnen zijn, in
tegenstelling tot de meeste
Bourgognes, nog zeer betaal-
baar. De witte druivensoorten:
Chardonnay en Pinot Blanc en
de blauwe soorten Pinot Noir
en Gamay worden hier toege-
past.

Maçon is de eenvoudigste
appellation voor rood, wit en
rosé. Een tandje beter zijn de
Maçon-Supérieur wijnen. De
rode varianten hiervan doen
erg denken aan de Beaujolais
wijnen en worden dan ook
grotendeels van dezelfde drui-
vensoort, de Gamay, gemaakt.
Daarnaast kennen we dan
nog de Maçon-Villages die uit-
sluitend witte wijnen voort-
brengt.Tot slot zijn er de zoge-
heten gemeente appellations;
dit zijn de beste wijnen uit de
streek en altijd wit. De
bekendste hiervan zijn de
Pouilly-Fuissé en de Saint-
Véran. Beide wijnen zijn zeer
fruitig en elegant.

Tussen de Maçonnais en de
Beaujolais ligt het fantasti-
sche Chambres d’Hôtes La
Fermette, een eeuwenoud
boerderijtje net buiten Curtil
sous Buffières. Hier zwaait de
Nederlandse Anneke de scep-
ter. De kamers zijn geweldig

productie zitten die vervolgens
op de markt gedumpt werd
voor lage prijzen.
Ook in de Beaujolais moet je
goed zoeken naar een produ-
cent waar je eçht waar voor je
geld krijgt. Je betaalt dan wel-
iswaar iets meer, maar daar
krijg je dan ook iets voor. De bij
Wijnkoperij In de gevulde
Flesch gekochte Fleurie is er zo
een. Aanzienlijk beter dan een
Bourgogne voor dezelfde prijs
en met meer structuur en
charme.

De Fleurie “Clos de la Chapelle
des Bois” van Verpoix is een
mooie, heldere, lichtrode wijn
met echt overduidelijk bessen
in de geur en smaak. Het is
een elegante wijn, vol en rijk
van smaak en veel lengte in de
afdronk. In eerdere jaren is
deze Fleurie wel beschreven
als wellicht de mooiste Fleurie
die in Nederland te koop is. Bij
rood vlees en kaas komt de
wijn uitstekend tot z’n recht.

Wijn van de maand 
september:

Fleurie - 
Clos de la 
Chapelle des Bois - 
Earl F. Verpoix et
Fils - 2004 
(€ 11,90) 

J. van Gelder 
(vinoloog)

De Maçonnais en Beaujolais zijn twee van de in totaal zes wijndistricten
van de Bourgogne. Qua oppervlakte is de Maçonnais een van de grootste
districten en qua productiviteit de Beaujolais.

Wijnstreek onder de loep:
Maçonnais en Beaujolais

Na een korte onderbreking, is vinologe Judith van Gelder weer
gestart met het beschrijven van wijnen. Waar zij voorheen elke week
twee wijnen met elkaar vergeleek, zal zij nu eens per maand (telkens
de eerste week van de maand) een wijnstreek nader omschrijven en
een ‘wijn van de maand’ selecteren uit deze streek.

en voor de prijs, inclusief uitge-
breid ontbijt, hoeft u het niet te
laten. Vanuit de kamer heeft u
een prachtig uitzicht over het dal.
Ook kunt u in de gezellige eet-
keuken aanschuiven voor een
viergangen diner inclusief wijn
met gerechten uit de streek en
uit eigen moestuin. Vanuit La
Fermette kunt u talloze tochtjes
in de omgeving maken, lopend,
per fiets of met de auto. Cluny,
met zijn bekende middeleeuwse
abdij, gezellige terrasjes en win-
kelstraatjes, is slechts 15 km weg
en heeft zaterdags een grote
markt. Ook Maçon, een grotere
stad, ligt binnen handbereik en
natuurlijk de prachtige wijnrou-
tes van de Maçonnais en
Beaujolais. Meer informatie over
La Fermette kunt u vinden op
www.chambres-lafermette.com.

Het wat hogere en ruigere
Beaujolaisgebied is vlakbij en is
de streek van de meest jonge en
fruitige wijnen. Dé druif is de
Gamay noir-à-jus-blanc. Hiervan
worden de rode wijnen gemaakt.
Voor de weinig voorkomende
witte Beaujolais wordt de
Chardonnay gebruikt. Afgezien
van de algemene appellations
zoals Beaujolais, Beaujolais-
Villages en Beaujolais Nouveau,
kent men ook tien gemeente
appellations. Deze worden ook
wel de “Crus du Beaujolais”
genoemd. Hieronder vallen o.a.
Fleurie, Morgon, Brouilly, Moulin-
à-Vent en Juliénas.

De heer Van der Heijden, eigen-
aar van Wijnkoperij In de gevul-
de Flesch aan de Binnenweg 22
te Heemstede,vertelde mij dat de
Maçonnais wijnen de laatste
jaren minder aantrekkelijk zijn
wegens overproductie. Hierdoor
heeft de wijn moeten inboeten
aan kwaliteit.Men bleef met deze

Frits en Carmen Beelen waren
van het begin af aan al
enthousiast over de Zand-
voortPas. De beide onderne-
mers hebben een schitteren-
de zaak met wat Frits noemt
“woonaccessoires”. Allerlei
zaken die in en rond het huis
gebruikt kunnen worden om
de boel op te vrolijken. Frits:
“Carmen was direct enthou-
siast toen wij hoorden van het

initiatief van de Zandvoortse
Courant inzake de Zandvoort-
Pas.Wij hebben iedere maand
een apart item dat op vertoon
van de pas met 10% korting
gekocht kan worden. Dat item
wordt altijd in de wekelijkse
advertentie
op de pagina's
van de
ZandvoortPas
meegenomen
en daar kan
een ieder dus
op reageren.
Tevens geven
wij op het
gehele assor-
timent 5%
korting, uiter-
aard ook weer
op vertoon
van de pas.”
Beelen wil komend jaar weer
deelnemen aan de Zandvoort-
Pas want volgens hem is het
“veel te leuk om te laten lopen!”

Een groot aantal horecabedrij-
ven neemt ook deel aan de
ZandvoortPas. Drinkrestaurant
Mollie & Co is daar één van en

al sinds jaren gevestigd in wat
in de volksmond heet 'de ver-
lengde Haltestraat'. Het knus-
se restaurant van Han Ygosse
en Harro Hoejenbos is al sinds
het begin met acties bezig
voor gasten die een
ZandvoortPas hebben. Iedere
maand opnieuw is er een
andere actie met als voorbeel-
den een gratis huislikeurtje 
bij de koffie, een dessert

voor €2,50,
een korting
van €2,50 op
een hoofdge-
recht enz. Op
dit moment,
hoe kan het
anders, is er
een korting
van €2,50 op
de nieuwe
Hollandse
mosselen.
Harro:“Wat ik
alleen niet

snap is het volgende. Er zijn
een heleboel ZandvoortPassen
verkocht maar wij merken daar
niet veel van. Misschien een
handvol keren per maand dat
iemand zegt dat hij een pas
heeft. Het lijkt wel of de gas-
ten zich generen om hun pas

te tonen. Dat is natuurlijk hele-
maal niet nodig. We doen het
graag.” Hoejenbos en zijn
zakenpartner Ygosse zijn zeer
enthousiast over het initiatief
en willen graag volgend jaar
weer meedoen, maar “dan
moeten onze gasten wel met
die passen komen!”

Woonaccessoires en horeca 
met ZandvoortPas

In de serie over de ZandvoortPas zijn wij deze week geweest bij
De Bode, de woonaccessoireswinkel op de hoek van de
Kerkstraat en de Bodeweg, en als eerste van het grote 
horecacontingent, bij Drinkrestaurant Mollie & Co in de 
'verlengde' Haltestraat.

De Bode

Mollie & Co
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voort: tel. 06-229 766 89,
email: secretaris@zand-
voort.knrm.nl

Leeftijd
De maximum leeftijd
voor nieuwe opstappers
is 45 jaar. Een kandidaat
tractordrijver mag ook
iets ouder zijn. Dit alles
heeft te maken met de te
volgen opleidingen ge-
koppeld aan de door de
KNRM gestelde maxi-
mum leeftijdsgrenzen
van 55 jaar voor het varen
op snelle reddingboten

en 65 jaar voor het uit-
voeren van andere werk-
zaamheden.

Opleiding
Het reddingstation
Zandvoort telt 21 zeer
enthousiaste vrijwilligers
die met regelmaat oefe-
nen, meestal op zater-
dag. Vanwege de veilig-
heid besteedt de KNRM
veel tijd en geld aan
opleidingen. Opstapper
word je bijvoorbeeld pas
na één tot twee jaar trai-
ning op het station, af 

te sluiten met een 
praktische 'examenweek'
in een internationaal 
maritiem opleidingsin-
stituut te Stonehaven
(Schotland).

Annie Poulisse
Na verschillende roeired-
dingboten en twee con-
ventionele motorstrand-
reddingboten varen de
Zandvoortse redders
sinds 1995 met de
moderne snelle alumini-
um motorreddingboot
“Annie Poulisse”. Deze
wordt door een speciale
hydraulische bootwagen
naar zee gereden en
gelanceerd. Twee straal-
motoren aangedreven
door twee dieselmotoren
van elk 450 pk, geven de
reddingboot een snel-
heid tot 34 knopen (63
km/u). De boot kan 50
geredden aan boord
nemen en is zelfrichtend.

Informatie over het red-
dingstation Zandvoort is
te vinden op Internet:
www.knrm.nl/70red-
dingstations/zandvoort/

Primair wordt gezocht
naar mannen én vrou-
wen die overdag beschik-
baar zijn. Zij dienen of 
te werken in Zandvoort
of er te wonen en over-
dag bij een alarm in 
actie te kunnen komen.
Voor geïnteresseerden is
zaterdag 16 september
van 11.00 tot 15.00 uur
een Open Huis in het
boothuis aan de Thor-
beckestraat 6. Ook kan er
contact worden opgeno-
men met de secretaris
van het station Zand-

Vrijwilligers gezocht (M/V) 
voor reddingboot Zandvoort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden

Hans Gansner
bedankt iedereen 

die hem een 
onvergetelijke dag

heeft bezorgd.
De verzorgers Nicole,
Crissy, Rob en Johan

Kinder- en 
jeugdtherapie
in Haarlem en

Zandvoort.
Kortdurend en effectief.
www.steuntjeinderug.nl

Tel. 023-5335559

Te koop: 1 Heren blazer
(Burberrys). Excl. Mt 50.

ZGAN € 30,-.
Tel. 5713509
--------------

Te koop gevraagd:
Nisista Antiek vraagt

antiek-curiosa-kunst en
oude spullen

Tel. 023-5356467 -
email: nisista@xs4all.nl

Z A N D K O R R E L S

Het reddingstation Zandvoort
van de Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij (KNRM)
heeft dringend behoefte aan
nieuwe vrijwilligers. Voor de
reddingboot “Annie Poulisse”
zijn bemanningsleden (opstap-
pers) nodig en voor de
tractor/bootwagen combinatie
“Seatrac III” tractordrijvers
(chauffeurs).
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Eindelijk! Zandvoort heeft er
een nieuwe uitgaansgele-
genheid bij. Zo nieuw is die
eigenlijk niet, maar er gaat
vanaf september een hoop
veranderen. Ik heb het na-
tuurlijk over Club M, voor-
heen 'vrijgezellengrot' De
Manege. Het gebouw, dat
zowat in staat van ontbin-
ding verkeerde, is zowel van
buiten als van binnen totaal
opgeknapt. Een nieuw
geluid- en lichtsysteem,
ander interieur, een flitsen-
de agenda met daarop een
paar grote namen als Gregor
Salto en King Bee.
Maar dan het mooiste van
alles… het deurbeleid:
Toegang 20 jaar en ouder!!
Als het aan mij had gelegen
hadden ze daar 21 van
gemaakt, maar oké. Dit
is een grote vooruitgang
voor Zandvoort en haar 
net-tiener-af inwoners. De
eerste echte discotheek in
ons dorp sinds een jaar of
lang geleden.

Daarom dus: Zandvoorts
eerste discotheek van de
éénentwintigste eeuw waar
een lekker volwassen sfeer-
tje zal gaan hangen en de 20
plussers eindelijk aan hun
trekken zullen gaan komen
qua muziek, interesses enz.
Kijk maar eens op de site van
de vernieuwde partyplace,
ze hebben heel wat in petto.
Heerlijk idee zeg… we hoe-
ven niet meer bang te zijn
dat we per ongeluk met
te jonge jongetjes zoenen
(die er meestal toch wel wat
ouder uit zien in het donker).
“De 'pedopas' kan thuis 
blijven” zou mijn vriendin
zeggen.

Al met al, zie ik alleen maar
voordelen. Het is zelfs beter
voor mijn lijn. Normaal is het
altijd snel weg om kwart
voor drie uit Scandals,
Danzee of de Chin, om nog
even een vette hap te halen
bij Chef. Club M is tot vijf uur
open, en eerder weggaan zit
er denk ik niet in, als ik naar
de line-up van de eerste
maand kijk.

Mai

Horoscoop
Ram
21 mrt. - 20 apr.

Stier
21 april - 20 mei

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Kreeft
21 juni - 22 juli

Leeuw
23 juli - 22 aug.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Schorpioen
23 okt. -22 nov.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Voor jou komt de gouden tip van
een buitenstaander. En ziedaar: de
Grote Onbereikbare stapt van zijn
voetstuk.Wie hem al binnen bereik
had, zal zien dat één geheimpje
verklappen naar véél meer smaakt.
Op je werk kan je deze week maar
beter zwijgen...

Bij jou is alles retro wat de klok
slaat.Van de sappige buit die deze
week in jouw schoot valt, kun je
beter niet te veel verwachten. Je
buit al binnen? Laat hem maar niet
merken dat je op z’n beste maatje
valt! Kijk uit met grapjes van col-
lega’s!

Een oude droom wordt weer
nieuw leven ingeblazen. Maar die
heer op vrijersvoeten is echt totaal
niet je tiep. Geef collega’s het
goede voorbeeld: wie niet vraagt
blijft eeuwig dom. De Nieuwe
Maan inspireert je tot het Grote
Opruimen.

Qua communicatie zit je deze
week op een eiland. Kies voorlo-
pig voor verstand boven je intuï-
tie. Je komt voor sociale dilemma’s
te staan, nu je familie je hard
nodig heeft. Op je werk leidt een
mooi verpakte surprise tot een erg
lastige keuze!

De wereld van het Grote Geld
lonkt. Je kunt er natuurlijk voor kei-
zen, maar let op want het zal je
niet alleen iets geven, maar ook
iets kosten. Aan jou wat je ervoor
over hebt. Het wordt knokken met
je vriendin om dezelfde prooi.

Door dik en dun vertrouwen zal je
door een familiedrama slepen. En
let even op want onder een grapjas
blijkt wel degelijk een potentieel
hele leuke man schuil te gaan. Een
goed gesprek met je partner helpt
verwarring de wereld uit.

Je bent ernstig de voors en
tegens van het huwelijk aan het
afwegen. (Nog) vrije dames: dé
plek om hun bruidegom in spe te
strikken is de dansvloer. Het
najaar brengt frisse energie op
de werkvloer.

Met jezelf te doen hebben, zet je
geen zoden aan de dijk. Wees op
je werk op je hoede voor klikken-
de collega’s. Die kan zeker niet
hebben dat je deze week zo in the
picture staat! Wacht niet lang af
en doe er zelf iets aan!

Een belangrijk project gedijt alleen
in jóúw handen, doe er je voordeel
mee. Een onbeantwoorde liefde
neemt een onverwachte wending,
altijd spannend, natuurlijk. Zonder
goede afspraken blijven in je rela-
tie steeds dezelfde problemen
opduiken.

De komende week kriebelt de
romantiek in je bloed. De vrije
Kreeft krijgt eerst een mislukte
date te verwerken. Wees lief voor
je getergde zenuwen: sluit oog
& oor voor gruwel! 

Je zet resoluut een streep onder
een tergend  probleem. Versieren
wordt eind augustus pas weer
lonend. Tijdens thuiswedstrijden
in bed wordt fel doch aange-
naam getackled. Zorg deze week
voor voldoende saldo op je reke-
ning.

Je reactie is wel wat traag, dus kijk
deze week extra goed uit. Je geeft
een ex een tweede kans,maar denk
er goed over na of dit ook een goede
beslissing is. Moet je je lief een tijd-
je missen? Hou dan contact met
hem warm via telefoon en internet!
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1. Aveda Be Curly lotion

€ 23,50

2. Wella New Wave curl 
Frizz Free Cream

€ 4,19

3. Schwarzkopf Bonacure 
hair-therapie

€ 10,35

4. Redken Fresh Curls 
Shampoo

€ 17,95

5. Princess Starck krultang 
3-in-1 curling iron set

€ 44,95

6. L’Oréal Professional 
Shine curl, 250 ml

€ 10,35

7. John Frieda Frizz Ease 
Curl Reviver

€ 7,99 

8. Sjaaltje voor in je haar
(als je haar niet mee
werkt!)

(Codello) € 17,95

9. Hema curl activator 
€ 2,75

10. Kérastase nutri-huile
Aqua-Oleum

€ 25,25

De tien
De top-tien 

haarproducten voor 
alles wat met krullend 

en zonnig haar 
te maken heeft.

Een groepje klassieke auto’s beleeft een groots avontuur op Route 66
Disney’s nieuwe animatiefilm: Cars

Maar ook de ‘bewoners’ van
het stadje Radiator Springs,
dat aan Route 66 ligt, hebben
bekende stemmen. Zo heb je
Fillmore, de altijd relaxte
Volkswagen hippie keverbus,
die door Ad Visser is inge-
sproken. Takel, de vrolijke,
roestige takelwagen, heeft de
stem van Frits Lambrechts.
Jörgen Raymann geeft de
sexy 1959 Impala low-rider

Ramone zijn stem. Frédérique
Huydts heeft de stem van de
mooie Sally, een 2002
Porsche 911, ingesproken. Ook
het populaire rappersduo
Lange Frans en Baas B heb-
ben hun stemmen verleend
aan de coole patserwagens
DJ, Boost, Wingo en Snot Rod.

Cars vertelt het verhaal van
Bliksem McQueen, een ambi-

tieuze nieuweling in de race-
wereld, die onderweg naar de
finale van de Piston Cup in
Californië ontdekt dat het
leven gaat om de reis en niet
de finishlijn. Als hij onver-
wachts een omweg moet
maken door het slaperige
Route 66 stadje Radiator
Springs, leert hij de ongewo-
ne karakters van de stad ken-
nen: Sally (een chique
Porsche uit 2002), Doc
Hudson (een Hudson Hornet
uit 1951 met een mysterieus
verleden) en Takel (een roes-
tige, maar betrouwbare
takelwagen). Zij helpen
Bliksem McQueen realiseren
dat er belangrijkere dingen

in het leven zijn dan prijzen,
reputatie, roem en sponsors.

Na insecten, speelgoed, monsters, vissen en superhelden neemt
Disney je ditmaal mee naar de wereld van de raceauto’s. Aan
deze nieuwste Disneyfilm hebben weer vele bekende
Nederlanders hun stem verleend, zoals de bekende radiopre-
sentatoren Edwin Evers en Jeroen van Inkel die de enthousias-
te sportverslaggevers vertolken.
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Wie kent de Veleta niet?

Verandering pensioenstelsel 
onnodig 

“Ken je de Veleta niet?” Destijds kende heel Nederland de 
melodie. Zelfs de slagersjongen en de bakkersknecht in de straat
floten de deun van die zwierige dansmuziek. Menig oudere 
zal met heimwee terugdenken aan het vrolijke draaien op de 
gladde dansvloer.

Bezuinigen is niet nodig. Wijzigingen in de pensioenregelingen
zijn overbodig. Er is geen noodzaak het huidige Nederlandse sys-
teem van pensioenen te veranderen. Dat schreef het Algemeen
Burgerlijk Pensioen in een brief aan politiek Den Haag.

“Buiging maken en uw linker-
land geven aan de heer’s rech-
terhand (U staat recht tegen-
over elkaar)”. Tot in de jaren
zeventig was vooral op de
dansscholen de Veleta één van
de bekendste dansen. De
opbloei ervan moet gezocht
worden ergens in de zorgelo-
ze ‘roaring twenties’. Op meni-
ge dansvloer werd, naast de
Charleston, de Veleta een
geliefde dans. De salonorkes-
ten speelden dan de gemakke-
lijk in het gehoor liggende
melodie:“Ken je de Veleta niet,
mooier dans bestaat er niet -
Op een grote rasse tree doen
we samen heerlijk mee”.

Keurig, vormelijk en aan stren-
ge regels gebonden. Binnen
strikt formele grenzen werd in
het begin van de vorige eeuw
gedanst. De jongens waren
gestoken in onberispelijk

gestreken (matrozen)pakjes,
droegen witgaren handschoe-
nen en dansschoenen van
lakleder. De meisjes hanteer-
den een fraai balboekje, waar-
in de namen stonden van de
dansen die ‘in’ waren zoals de
wals, de pas des patineurs en
natuurlijk de Veleta. De jongen
was degene die het initiatief
nam. Hij nodigde de dame van
zijn keuze uit voor een bepaal-
de dans. Wanneer de aange-
sproken dame het verzoek
aanvaardde noteerde zij de
naam van de jongeman in

haar balboekje. Wanneer het
orkest de bewuste dans inzet-
te, bood de jongeman zijn arm
aan de uitverkorene om haar
ten dans te voeren.

De basis van de Veleta moet
gezocht worden in de volkdans.
De Nederlandse volksdans
wordt door velen geassocieerd
met klompendansen. Wie wel
eens op klompen heeft probe-
ren te dansen weet dat iets
dergelijks in de praktijk niet
eenvoudig is. De op zich logge
hompen aan je voeten beper-
ken het soepel en elegant
bewegen. De geboorte van de
Veleta bracht daar verandering
in: vloeiend en speels dansen
was nu mogelijk.

De Veleta is bedacht door
Arthur Morris uit Leeds in
Engeland. De dans won in 1900
een derde prijs bij een wed-
strijd voor nieuwe dansen. De
jury zag het niet zo zitten, maar
het publiek dacht er anders
over en na 1903 werd de Veleta
één van de populairste dansen.
Binnen korte tijd zong en dans-
te heel Europa de Veleta. Zoals
het lied zegt:”… een mooier
dans bestaat er niet.”

“Het Nederlandse pensioenstel-
sel is goed bestand tegen de ver-
grijzing. Daarnaast zijn harde
bezuinigingen op de staatsbe-
groting zijn niet nodig”. Dat
schrijft de Stichting Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Naar aanleiding van de komen-
de verkiezingen heeft de
Stichting een notitie gestuurd
naar de regering.

Enkele maanden geleden
berichtte het Centraal Plan-
bureau (CPB) dat de 625 miljard
euro aan gespaarde pensioen-
gelden te weinig opbrengst
genereren.“Als we zo doorgaan
zal er over een aantal jaar niet
genoeg geld in de pensioenpot
zitten om alle leden een fatsoen-

lijk pensioen uit te keren”, heet-
te het in maart van dit jaar.
Daarom wil het kabinet de
komende periode 15 miljard
euro bezuinigen. Volgens het
ABP kan er met de wetenschap
van nu veel minder worden
bezuinigd.

Het Pensioenfonds constateert
dat het Nederlandse pensioen-
stelsel de laatste tijd al genoeg
is bijgestuurd om de komende
‘ouderengolf’ aan te kunnen.
Onlangs concludeerde ook
onderzoeksbureau IRIS (van de
Rabobank en Robeco) nog dat
de financiële gevolgen van de
vergrijzing in Nederland mee
zullen vallen.
Bron: www.nos.nl 

Bruisende activiteiten in
Woonzorgcentrum A.G. Bodaan
Het was een spetterend zomerseizoen, waar bewoners volop
hebben kunnen genieten van een grandioos optreden van 
het Santhy Koor, een Marionetten theater en een optreden 
van ‘t Goete ende fyn’.

Ook de Midgetgolfavonden
waren geslaagd, zeker met de
prachtige maanden juni en juli.
In het begin van de avond met
velen gezellig koffie drinken en
soms een balletje slaan. Voor
de komende maanden is er
voor de bewoners van Zorg-
centrum A.G. Bodaan ook weer
veel te doen.

September
Zo is er op zondag 3 septem-
ber een grandioze High Tea.
Deze zal door accordeonist
Coen Bouwmeester een extra
muzikale impuls worden gege-
ven. Bewoners van het
Zorgcentrum verheugen zich
er nu al op deze dag. Vanaf

september zal er 2 zondagen
per maand een borrelmiddag
georganiseerd worden, al of
niet met een gezellige live
muziek. Op woensdag 27 sep-
tember een spetterend optre-
den van Willeke d’Estelle, geen
onbekende voor de Bodaan. In
het prille begin van haar car-
rière heeft ze tijdens de toen
jaarlijkse meubelverkoop haar
zangkwaliteiten doen gelden.

Restaurantdag
De maandelijkse Restaurant-
dag is iedere keer weer een
succes. Er wordt veel cachet
gegeven aan deze Restaurant-
dagen. Het motto is binnens-
huis buitenshuis eten. Voor de

vrijwilligers is dan niets teveel
om het de bewoners of exter-
ne gasten naar hun zin te
maken. Hebt u eens zin om een
restaurantdag mee te maken,
dan is dat altijd mogelijk. De
kosten zijn slechts € 7,00. Een
Restaurantdag is iedere derde
woensdag van de maand. Met
regelmaat zal de bekende pia-
nist Theo Wijnen voor de muzi-
kale omlijsting zorgen.

Optredens
De bewoners staan verder nog
optredens te wachten van het
Zamor koor,het Vocaal Kwartet,
het Kaskas Huisorkest,de maan-
delijkse Bingo,creatieve,spel- en
filmmiddagen en de optredens
geregeld door Pluspunt. En niet
te vergeten in november de jaar-
lijkse Kerstmarkt.
Wilt u ook een van deze activi-
teiten meemaken dan kunt u
contact opnemen met Agnes
Linders, Teamleider Agemene
Zaken. Tel. 5103015 of 
a.linders@bodaan.nl

Thuiszorggids wegwijzer 
in doolhof van de zorg

Het zorgstelsel gaat op de helling. Vooral voor ouderen dreigen
nieuwe wetten en regelingen een waar doolhof te worden. De
grootste veranderingen zijn de regelingen rond de thuiszorg.
De consumentenbond spreekt zelfs over een ‘Zorgrevolutie’.
Gelukkig is er op internet een wegwijzer: De Thuiszorggids.

Gewone, begrijpelijke taal. De
Thuiszorggids op internet geeft
in heldere taalgebruik weer wat
de thuiszorg volgend jaar gaat
bieden.Stapsgewijs wordt uit de
doeken gedaan hoe het nieuwe
stelsel gaat werken. Zo legt de
beginpagina de gebruiker in het
kort uit wat termen als CIZ en
PGB inhouden.

Dergelijke thuiszorg is bedoeld
voor mensen die thuis hulp of
begeleiding nodig hebben bij
hun verzorging of verpleging.
Thuiszorg wordt ook geboden
aan mensen die net uit het zie-
kenhuis komen en nog hulp
nodig hebben. Doel is, onder-
steuning te geven om zoveel
mogelijk op eigen benen te blij-
ven staan. Voor het verkrijgen
van thuiszorg is een zogeheten
‘indicatieadvies’nodig.Trouwens,
ook voor het wonen in een ver-
zorgingshuis of verblijf in een
verpleeghuis is een indicatiestel-
ling nodig.Het Centrum Indica-
tiestelling Zorg (CIZ) zorgt voor

een dergelijke indicatiestelling.
Daarvoor is een schriftelijke aan-
vraag nodig.

Iedereen kan thuiszorg aanvra-
gen bij het CIZ.Dat kan de oude-
re, zieke of gehandicapte zelf
doen, maar ook diens familie,
huisarts of ziekenhuis.De cliënt
kan dan kiezen voor hulp 
“in natura” of als “Persoons
Gebonden Budget”. Een verant-
woorde keuze maken is vrij 
complex, zeker door de grote
keuzemogelijkheden in zorgaan-
bieders. De Thuiszorggids op
internet helpt hierbij door alles
op begrijpelijke en bovenal neu-
trale wijze uit te leggen. Verder
is er door de Gids op eenvoudi-
ge manier informatie te krijgen
van diverse zorginstellingen in
de regio.Of het nu gaat om par-
ticuliere thuiszorg, mantelzorg,
zorgverzekeraars of buitenland-
zorg, zie internet: www. thuis-
zorg-gids.nl.Ook kunt u met uw
vragen terecht bij Loket Zand-
voort in het Gemeenschapshuis.
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

In het centrum ligt dit uitstekend onderhouden 
3 kamerappartement op de eerste verdieping van 
een kleinschalig complex. Eigen inpandige garage-
plaats en berging bevinden zich onder het gebouw. 
Bouwjaar 1993. Lift aanwezig. Ind.: entree; hal; 
gang; L-vormige woonkamer (ca. 45 m2) met open-
slaande deuren naar het balkon, moderne open 
keuken v.v. granieten blad en Siemens apparatuur; 
slaapkamer (ca. 3,95x3,75 m) met vaste kast en 
balkon, slaapkamer (ca. 3,25x2,35 m). Marmeren 
vloer door het gehele appartement. Alle wanden 
en plafonds pleisterwerk. 

Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Op 50 m van het strand ligt deze ruime gescha-
kelde tussenwoning met achtertuin. Zeezicht
vanuit diverse vertrekken.
Ind.: Beg. gr.: entree, hal, trapkast, toilet,
L-vormige woonkamer met schouw, vaste
servieskast en deur naar de achtertuin, landelijke 
keuken in hoekopstelling, bijkeuken, berging
1e verd.: overloop, 4 slaapkamers, doucheruimte, 
2e verdieping: ruime overloop met veel berg-
ruimte, slaapkamer met dakkapel.
* Achtertuin (ca. 12 x 8 m) met achterom.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Marisstraat 54 Van Galenstraat 198 Hogeweg 76/4

Ruim tweekamerappartement op de 3e verdie-
ping met balkon op het zuidwesten en fraai 
zeezicht vanuit de woon- en slaapkamer. 

Indeling: entree; ruime hal; woonkamer (ca.
4,4x3,8 m) met open verbinding naar de slaapka-
mer (ca. 5x3,8 m); schuifpui naar balkon; dichte 
keuken in hoekopstelling v.v. inbouwapparatuur; 
badkamer met ligbad en wastafel; separaat toilet.

Lift in gebouw aanwezig. 

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Dierenbescherming afdeling Haarlem 
zoekt collectanten

De Dierenbescherming
afdeling Haarlem zoekt
vrijwilligers die in de peri-
ode van 2 tot en met 7
oktober willen collecte-
ren voor de Dierenbe-
scherming. De opbrengst
van deze collecte is hard
nodig, want dierenleed is
helaas nog aan de orde
van de dag. De Dieren-
bescherming probeert
waar mogelijk dieren in
nood te helpen, maar
omdat zij volledig afhan-
kelijk is van contributies
en giften kan de orga-
nisatie alleen met de
financiële steun van het

publiek opkomen voor
alle dieren.

De jaarlijkse collecte is
een belangrijke bron van
inkomsten voor de afde-
lingen van de Dieren-
bescherming in het land.
De opbrengst stelt de
afdeling in staat veel
belangrijk werk uit te voe-
ren. Zo besteedt de afde-
ling Haarlem e.o. de op-
brengst onder andere aan
voorlichting op scholen,
de opvang van zwerfdie-
ren en het ondersteunen
van het Kennemer
Dierentehuis in Zandvoort.

Vrijwilligers voor de die-
renasielen, mensen die
op braderieën het werk
van de organisatie toe-
lichting of inspecteurs
die op zoek gaan naar
verwaarloosde dieren
en natuurlijk collectan-
ten. Daarom roept de
Dierenbescherming dan
ook iedereen op wat tijd
vrij te maken om in de
periode van 2 tot en
met 7 oktober te collec-
teren.
Vrijwilligers kunnen zich
melden bij Tracy Payne
of Jacquelien Veldhoven
op tel.nr. 023-534 34 40.

Start nieuwe 
cursusseizoen

18

Stichting Pluspunt Zandvoort,
(voorheen AKZA en Welzijn
Ouderen) biedt het hele jaar
door nieuwe activiteiten en cur-
sussen voor verschillende leef-
tijdscategorieën. Alle informatie
over activiteiten, cursussen en
dienstverlening zijn verzameld
in een nieuwe, kleurrijke brochu-
re. Deze brochure is huis-aan-
huis verspreid. Mocht u deze uit-
gave onverhoopt niet hebben
ontvangen belt u dan even met
Stichting Pluspunt,
tel.: 5717373.
Dan ontvangt u alsnog (kosten-
loos) een exemplaar.

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

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

Ingang zijkant (straatje richting station)

Met een ZandvoortPas 
wordt winkelen, uitgaan en 

eten in Zandvoort
wel heel aantrekkelijk!

Kijk snel op pagina 12 en 13 
of op www.zandvoortpas.nl

Veel voordelen met de
ZandvoortPas!
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Watersport

De Watersport Vereniging Zandvoort, in de volksmond WVZ
genoemd, is opgericht in 1966. De vereniging is al die jaren gele-
gen naast de reddingsbrigade Zuid aan de Boulevard Paulus Loot
in Zandvoort. In de afgelopen 40 jaar is het clubhuis veranderd
van een simpel houten barak naar een modern onderkomen met
een inrichting die
de watersporter
ten volle ten dien-
ste staat.

In de beginperio-
de bestond de
club uit enkele
leden, voorname-
lijk komende uit
Zandvoort. In die
periode maakten
vooral de zoge-
naamde ‘één
romp boten’ de
dienst uit. Na de
introductie van de houten
Hyna is de trend ingezet naar
de polyester catamarans met

hun twee rompensysteem.
Inmiddels is de WVZ gegroeid
naar een vereniging met hon-

Watersport Vereniging 
Zandvoort bestaat 40 jaar

derden leden, een kleine 100
catamarans en nog enkele
één romp boten. Verder heeft
de ontwikkeling van de surf-
plank, en recentelijk de kite,
ervoor gezorgd dat er zich
een enthousiaste groep sur-
fers en kiters heeft gevormd
binnen de WVZ. Het leden-

bestand van de WVZ is in-
middels uitgebreid van de
gemeente Zandvoort naar de

regio Kennemerland en daar-
buiten.

Door de jaren heen hebben
diverse enthousiaste liefheb-
bers van de watersport zich
verbonden met de WVZ en zijn
er diverse mutaties van leden
geweest. Omdat de WVZ dit
jaar haar 40- jarig
jubileum gaat vieren
wil men graag in
contact komen met
oud WVZ-leden en
hen de gelegenheid
geven om deel te
nemen aan het 40-
jarig bestaan van de
vereniging tijdens
het jubileumfeest,
eind september.
Tijdens dit feest zul-
len foto’s en filmma-
teriaal worden ver-
toond van het reilen
en zeilen binnen de
WVZ vanuit het ver-
leden en het heden.

Het originele clubhuis dateert uit 1966
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Autosport
Equipe Goossens, Van Dongen 

en Euser verrast tijdens 
24 uur van Zolder

Een uitslag zoals in een wedstrijd als de 24 uur van Zolder staat
niet bij voorbaat vast. Dat bleek ook het afgelopen weekend
wel toen het Eurotech team van Wim Noorman de derde plaats
voor de verandering inwisselde voor de tweede.

Het ging het Eurotech team
uit Herpen bij de start al voor
de wind. Marc Goossens nam
de tweede positie in handen
maar moest deze later afstaan
aan het team met David Hart
in de gelederen. Dit was het
Corvette team dat de LM600
bij kon houden en later de
wedstrijd wist te winnen.“Qua
snelheid deden we niet onder
voor de winnende Corvette-
equipe. Alleen hebben we het
onder meer verloren doordat
we extra stops moesten
maken om van rijder te wisse-
len”, aldus teameigenaar Wim
Noorman.

Het Eurotech team reed met
drie rijders, terwijl de concur-

rerende Corvettes met vier rij-
ders reden. Het enige pro-
bleem dat Euser kende was dat
hij niet bij de pedalen kon
komen. Daardoor kreeg de
Herpenaar kramp, maar wist
dit toch te onderdrukken.
Goossens en de Zandvoorter
Jan Paul van Dongen klaagden
over oplopende temperaturen
in de wagen. De race telde mee
voor het Belcar kampioen-
schap.

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

KAKURO

1 4 8 9 2 6 3 7 5
6 9 7 3 8 5 4 2 1
3 5 2 7 1 4 8 9 6
5 8 9 4 3 2 6 1 7
7 3 1 6 5 8 9 4 2
2 6 4 1 9 7 5 3 8
9 2 6 8 7 3 1 5 4
4 7 3 5 6 1 2 8 9
8 1 5 2 4 9 7 6 3

Oplossing Sudoku 
week 34

Oplossing Kakuro 
week 34

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer voor in de rijen,
één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-
ceerd.

7 9 6 2
1

9 3 8
3 8 9

2 6 1 5
5 2 6 9 1

7 8 6 5

15 13 24 10 4

3 16

10 14/15

21 14 16

7 9/19

8 10

14 10

20 12 13 16 9

7 3 4 16 5 7 4

11 9 2 23/15 1 9 5

25 8 6 7 4 11 9 

15 3/20 5 3 8 4

10 7 1 210 3 1 2

19 8 2 9 5 2 3

Oud leden kunnen contact
opnemen met het jubileum-
comité, te bereiken op tele-
foonnummer: 023-528 32 72
van de heer R. Speld.

(Fotomateriaal is gedigitali-
seerd en mede mogelijk
gemaakt door Rob Bossink)
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Woningaanbod Zandvoort

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Dé leukste courtage van Nederland *; 
• No Cure, No Pay;
• Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
• Enorme database met kopers;
• Gratis waardebepaling van uw woning;
• Scherpste hypotheekadvies, ook voor oversluiten;
• Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

• Een zeer luxe penthouse in 2001 
volledig gerenoveerd met maar liefst 
240 m2 woonoppervlakte!

• Dit appartement is onderdeel van een karakte-
ristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het
Zandvoortse dorpscentrum;

• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale
woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes 
en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer
luxe badkamers (engels sanitair) met o.a. 
whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet en
wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;

• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurza-
me, luxe materialen, waarbij de authenticiteit
van deze woning niet uit het oog is verloren;
absoluut een uniek woonobject! 

• Woonoppervlakte ca. 240 m2, inhoud ca. 650 m3.

• Een verrassend royale, romantische 
vrijstaande villa met oprit voor meerdere
auto’s en besloten tuin rondom!

• Rustig gelegen aan de rand van het “Groene
Hart” van Zandvoort;

• Totaal gerenoveerd met behoud van haar
karakteristieke elementen;

• Royale hal, sfeervolle woonkamer met open-
slaande deuren naar de keuken en naar de
tuin, zeer ruime woonkeuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, riante kelder, luxe bad-
kamer met ligbad, bidet, tweede toilet, design-
radiator, wastafelmeubel en openslaande deuren
naar Frans balkon, 4 royale slaapkamers;

• Een onderhoudsvrije- en kindvriendelijke tuin
omringt deze villa en zorgt voor voldoende
privacy;

• Woonoppervlakte ca. 200 m2, perceelgrootte
ca. 274 m2, inhoud ca. 530 m3.

• Modern, luxe en riant 3-kamer 
hoekappartement met garage en 2 balkons op
1e etage gelegen!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige
Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,
duinen en centrum;

• Luxe entree via trap, royale living met 
airconditioning en toegang tot een van 
de balkons, moderne semi-open keuken 
voorzien van div. inbouwapparatuur, 
moderne badkamer met douchecabine, 
wastafelmeubel met dubbele spoelbak, 
wandcloset, bad in hoekopstelling, 2 slaap-
kamers (1 met toegang tot 2e balkon);

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

Vraagprijs: 
€ 895.000,-  k.k.

Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 649.000,-  k.k.

Brederodestraat 4  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 329.000,-  k.k.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

NIEUW

NIEUW

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 35 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 22
augustus en de verdere in week 34 door het college
genomen besluiten zijn 29 augustus vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 5 september.
Op de agenda staat:

1 Opening
2 Loting.
3 Benoeming en installatie leden rekenkamer.
4 Benoeming buitengewoon commissielid.

Schorsing tot 20.30 uur
5 Ingekomen stukken en mededelingen
6 Vaststellen agenda.
7 Vaststellen notulen van 27 juni 2006
8 Hamerstukken:

a.Voorbereidingskrediet i.v.m. de voorbereidingskos-
ten voor het op te stellen wijkontwikkelingsplan
Zandvoort-Noord.
b. Verantwoordingsverslag WWB 2005 en verant-
woordingsverslag IOAW, IOAZ en Bbz 2005 gemeen-
te Zandvoort

9 Baatbelasting
10 Bestemmingsplan 'Jaarrondpaviljoens'
11 Aanvraag krediet Zeestraat, Kostverlorenstraat en

Verlengde Haltestraat
12 Sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. De
entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren gaan
om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting van deze
krant nog wijzigen. U vindt de meest recente agenda
op de website. Van de definitieve agenda zijn tijdens
de vergadering ook exemplaren beschikbaar. Agenda,
raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen tijdens
openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. De raad-
vergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 uur live
uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's 
De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 6
september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:

1 Opening.
2 Vaststellen agenda.
3 Besluitenlijst vergadering van 28 juni 2006
4 Vaste agendapunten:

a. inbreng van derden 
b. Informatie college/burgemeester.
c. Informatie projecten

5 Toekomstige positie gemeente Zandvoort
a. Manifest van de gemeenten
b. Bepaling positie Zandvoort

6 Inspectierapport VROM
7 Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agen-
da als over een eigen onderwerp. Degene die over een
eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-
melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet
uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven
aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-
ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het
onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.
Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst
worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.
Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >
Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te
vragen bij de griffie.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Hogeweg 30, 32 & 34, oprichten appartementenge-

bouw, kantoorruimte en parkeergarage, ingekomen
18 augustus 2006, 2006-151Rv 1e fase.

- Ir.G.Friedhoffplein, tijdelijk plaatsen ketencomplex,
ingekomen 21 augustus 2006, 2006-152Rv.

- Grote Krocht 34-36, plaatsen (licht)reclame, ingeko-
men 22 augustus 2006, 2006-154R.

- Haarlemmerstraat 42, gedeeltelijk veranderen ach-
tergevel en doorbreken draagmuur, ingekomen 22
augustus 2006, 2006-155Lv.

Rectificatie:
Op 24 augustus 2006 is een vergunningsaanvraag
gepubliceerd voor het plaatsen van een reclamebord
op de Boulevard Paulus Loot 59 (2006-149Lv). Dit moet
echter zijn; Boulevard Barnaart 56.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Mocht de vergunning of vrijstelling worden
verleend dan zal dit worden gepubliceerd en kunnen
belanghebbenden bezwaar indienen.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Ir.G.Friedhoffplein 18/5, verwijderen draagmuur,

verzonden 23 augustus 2006, 2006-130Lv.
- Boulevard Paulus Loot 35, realiseren ondergrondse

garage, verzonden 29 augustus 2006, 2006-038Rv.

- Boulevard Paulus Loot 35, gedeeltelijk slopen woning,
verzonden 29 augustus 2006, 2006-078S.

- Boulevard Paulus Loot 35, realiseren ondergrondse
garage, verzonden 30 augustus 2006, 2006-090A.

Bentveld:
- Teunisbloemlaan 18, uitbreiden woning, verzonden

23 augustus 2006, 2006-050Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-
gunning 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

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

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Handbal

De technische leiding van
Zandvoort kende wederom
een aantal problemen. Twee
basisspelers waren geschorst
(een uitvloeisel van de nacom-
petitie van vorig seizoen), een
aantal waren geblesseerd en
één of twee waren nog met
vakantie. Omdat ook nog het
tweede elftal bekerverplichtin-
gen had, waren trainer Pieter
Keur en zijn assistent Barry
Paap gedwongen weer een
ander elftal de wei in te sturen.

Zandvoort begon wat traag

aan de wedstrijd. Slechts moei-
zaam werden de spitsen
Raymon Hölzken en Ferry
Boom bereikt en die waren dan
niet bij machte om enig gevaar
te stichten. Overbos voetbalde
in die beginfase dan ook meer
op de helft van Zandvoort dan
andersom. Toch zouden onze
plaatsgenoten op voorsprong
komen. Boom kreeg op rechts
de bal zomaar in de voeten
gespeeld, zag Hölzken voor zijn
verdediger staan en speelde
hem aan. De routinier draaide
zich van zijn man weg en

stond vrij voor de keeper die hij
met een geplaatst balletje wist
te verslaan. Nog geen vijf
minuten later was de stand al
weer in evenwicht. Slap optre-
den in de verdediging zorgde
ervoor dat Overbos spits Rob
Gorter zijn ploeg weer op gelijk
hoogte kon brengen.

Na de thee was het tijd voor
Boom om te laten zien wat hij
in zijn mars heeft. Heel alert
kon hij voor de verdiende 2-1
en 3-1 zorgen. Zandvoort was
in de tweede helft een maatje
of wat te groot voor Overbos,
dat nog maar zelden op de
helft van hun gastheren te vin-
den was. Ook de Zandvoortse
wisselspelers zouden nog een
duit in het zakje doen. Nick

Post speelde met veel gevoel
Sven van Nes aan die de ach-
terlijn haalde en Yasmin
Ahmetovic vrij zag staan. De
gelegenheidsspits kon simpel
inschuiven waardoor er een 4-
1 eindstand op het scorebord
kwam te staan.

Het vertoonde spel in met
name de tweede helft was voor
de toeschouwers een lust voor
het oog. Snelle balcirculatie,

goed verdedigend werk en een
gezonde portie werklust.
Komende zaterdag en zondag
gaat de competitie weer van
start. Het zaterdagelftal mag
direct aan ‘de grote reis’ naar
Den Helder beginnen om
tegen HSCS te spelen. Ook het
zondagelftal van oefenmees-
ter Berry Buytenhek moet aan
de bak. Zij krijgen buurman
Bloemendaal op bezoek. Deze
wedstrijd begint om 14.00 uur.

In het kader van de KNVB beker hebben de zaterdagvoetballers
van SV Zandvoort afgelopen weekend een mooie overwinning
geboekt. Het Hoofddorpse Overbos ging met een 4-1 nederlaag
terug naar ‘de polder’.
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Voetbal
Zaterdagvoetballers te sterk voor Overbos

“Het begin van het veldseizoen
zal wat aanpassingen vragen”,
zegt handbalbestuurslid tech-
nische zaken Teun Vasten-
houw.“In de eerste plaats wor-
den de handbalvelden annex
tennisbanen van een nieuwe
toplaag voorzien. Daarnaast
heeft ook de sluiting van het
voormalige TZB-terrein aan de
Kennemerweg de nodige con-
sequenties voor het gebruik
van het clubhuis. Er zullen
onder andere een aantal 
voorzieningen voor de darters
moeten worden getroffen.
Bovendien nemen de voetbal-

en softbalafdeling
per 1 oktober een
nieuw veld in
gebruik en ook dat
heeft invloed op de
bezetting van de
bestaande accom-
modaties op
Duintjesveld”, ver-
klaart Vastenhouw
de aangepaste
start van de hand-
balafdeling.

Dames
Het eerste damesteam zal
zowel op het veld als in de zaal

ZSC handbal klaar voor nieuw seizoen
De handbaltak van de Zandvoortse Sport Combinatie
(ZSC) is klaar voor de start van het seizoen
2006/2007. Aan de diverse competities die komend
weekend beginnen, wordt deelgenomen met twee
dames-, een damesveteranen- en een meisjes c-juni-
orenteam.

uitkomen in de 1e klasse. “We
verwachten dat dit team zich
verder zal ontwikkelen. De

dames worden dit seizoen
getraind door Joop Boukes. De
ervaren trainer/coach zal zowel
het eerste als het tweede
damesteam trainen. Het eer-

ste team, dat net als
vorig jaar begeleid wordt
door Hans Zwemmer,
heeft volgens Vasten-
houw goede toekomst
mogelijkheden. “Het is
een jong team met
onder twee speelster
van 17 jaar,die zich overi-
gens het afgelopen jaar
prima hebben geweerd”.

Het tweede dames-
team werd zowel op
het veld als in de zaal
kampioen van de 2e
klasse. Ook het komen-
de seizoen zal het twee-
de volgens begeleider/
coach Teun Vastenhouw

zeker een rol van betekenis
kunnen spelen.

Ledental
De handbalafdeling van ZSC
kan nog altijd een groot aan-

Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Laurel & Hardy
Monuta
Nova College
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Stichting Z.E.P.
Take Five

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee

Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Waves Beach & Health 

center
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zaras, Café Restaurant
Zmash! Badmintonclub

Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Dobey Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Holland Casino

Strandpagina
9 Club Maritime
11 Boom
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen 

Jeroen
23 Club Nautique

Zandvoort in de aanval

Teun Vastenhouw

tal nieuwe leden gebruiken.
“We doen er van alles aan om
de Zandvoortse bevolking te
interesseren voor de handbal-
sport. We delen onder andere
huis-aan-huis flyers uit en
doen mee aan de jeugdsport-
pas van de gemeente, waarbij
de jeugd kennis kan maken
met diverse sporten. Tijdens
het seizoen worden naast de
wedstrijden ook diverse activi-
teiten georganiseerd”, zegt
Teun Vastenhouw, die echter
wel zorgen heeft over de ont-
wikkeling van de handbalsport
in de regio. “Vroeger waren er
in de regio Haarlem veel hand-
balverenigingen.Tegenwoordig
zijn dat alleen De Blinkert in
Haarlem en ZSC in Zandvoort.
Met als gevolg dat wij enkele
jaren geleden bij rayon
Amsterdam zijn gevoegd”, zegt
Teun die tot slot laat weten dat
ZSC een gezellige vereniging
is, waar naast handbal ook ten-
nis, voetbal, zaalvoetbal, dart,
honk- en softbal gespeeld kan
worden. Wie belangstelling
heeft is van harte welkom.
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 TOLLENSSTRAAT 57 ZANDVOORT

•  Rustig gelegen, goed onderhouden hoekwoning met 
zonnige achtertuin, achterom en parkeerplaats

•  Woonkamer met open keuken v.v. diverse apparatuur,
4 slaapkamers en moderne badkamer

•  Vrij uitzicht aan de voorzijde
•  V.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 110 m2, inhoud ca. 345 m3

Vraagprijs: € 309.000,-

 SARA ROOSSTRAAT 46 ZANDVOORT

•  3-kamerhoekmaisonnette met besloten achtertuin
op het zuiden en inpandige parkeergelegenheid

•  De moderne keuken beschikt over alle gemakken
en de badkamer is o.a. v.v. een massagedouche

•  Alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt
•  Deze maisonnette is zo te betrekken!
•  Woonoppervlakte ca. 100 m2 (incl. bergruimte)

Vraagprijs: € 298.000,-

 PRINSESSEWEG 28 ZANDVOORT

•  Nabij het Groene Hart gelegen sfeervolle 30-er jaren 
hoekwoning met zonnige achtertuin en gastenverblijf 

•  De afgelopen jaren is de woning smaakvol gerenoveerd 
met behoud van het charmante karakter

•  L-vormige woonkamer, moderne keuken, 3 slaapkamers 
(excl. gastenverblijf) en moderne badkamer

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 132 m2

Vraagprijs: € 349.000,-

 STATIONSPLEIN 17/13 ZANDVOORT

•  Fraai verbouwd 3-kamerappartement op de 3e etage 
gelegen met berging in de onderbouw

•  Woonkamer met balkon, moderne keuken v.v. 
apparatuur, luxe badkamer en 2 slaapkamers

•  Gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
•  Fraai afgewerkt appartement om zo te betrekken
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

•  Zeer goed onderhouden en strak afgewerkt
3-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen

•  Balkon op het zuidwesten en fraai uitzicht over zee 
•  Dit complex beschikt over een eigen parkeerterrein
•  L-vormige woonkamer, moderne keuken,

2 slaapkamers en een moderne badkamer
•  Woonoppervlakte ca. 85 m2

Vraagprijs: € 224.900,- Vraagprijs: € 195.000,-

 TROMPSTRAAT 17/5 ZANDVOORT

 PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

•  Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden 
3-kamerappartement (verbouwd naar 2 kamers)

•  Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp
•  Moderne keuken en moderne badkamer
•  V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005 
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

Wat kan uw woning
opbrengen op de huidige markt?

Hoe gaat de verkoop van
een woning in z’n werk?

Op deze en andere vragen
geven wij u graag antwoord.

Bel ons voor het maken
van een vrijblijvende afspraak!

VERKOOPADVIES

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

Hoe blijft u van het actuele 
woningaanbod op de hoogte als 

woningzoekende?

Wij kunnen u deskundig adviseren bij 
het kopen van een woning!

Bel ons gerust voor
een vrijblijvende afspraak!

AANKOOPADVIES

CVL_Adv_ZC0635.indd   1 29-08-2006   10:36:42



installatie van twee buitenge-
wone commissieleden waar-
over later meer, vroegen Hans
Drommel (CDA) en Gert-Jan
Bluijs (CDA) aan het college om
de subsidie aanvraag van stich-
ting Classic Concerts vooral
ruimhartig te beoordelen. Deze
subsidie is noodzakelijk om
grootschalige concerten in de
toekomst veilig te stellen.

Baatbelasting
Het agendapunt Baatbelasting
bracht enkel discussie op gang.
Wethouder Toonen kon de raad
mededelen dat deze geheel op
rekening van de gemeente
wordt terug betaald en dat de
vorderingen niet zullen worden
geïnd.Het bedrag van €830.000
zal uit het ‘potje’ Egalisatie-
reserve Herinrichting Centrum-
plan,dat volgens Toonen 2,8 mil-
joen euro groot is, worden
gehaald. Deze constructie riep
enige vragen op maar werd uit-
eindelijk goedgekeurd.Na enke-
le tekstuele aanpassingen ging

1
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Actueel
P3 DTM weekend

Zandvoortse 
Courant 

Actueel
P9 Strandpost De Rotonde

De Mannetjes

‘Duidelijkheid in de politiek,
dat is zó jaren 80’

Vage informatie 
van college?

Zandvoort Optiek

College presenteert:
Collegeplan 2006 - 2010 

Met dit plan geeft het college de verwachte invulling aan
de raadsopdracht van 13 april jl. De basis voor het plan is het
Raadsprogramma geweest. Dat nu is geconcretiseerd en
specifiek gemaakt. Het Collegeplan 2006 - 2010 is een kort
en krachtig overzicht van actie- en aandachtspunten.
Expliciet geeft het college in het voorwoord aan dat
het ‘resultaten’ wil boeken. Het gaat in hoofdlijnen om te
sturen op ‘gewenste maatschappelijke effecten, resultaten
en waardering’. De burger wordt daarbij centraal gesteld.
Het college geeft nadrukkelijk aan dat zij ‘dichterbij en
samen met de bewoners besluiten nemen wil en helder
zeggen wat we wel en niet (kunnen) doen.’ Een aanpak die
overal in doorklinkt.
Meer weten? U kunt het document op de gemeenteweb-
site raadplegen. Het staat onder Bestuur> Beleid > Nota’s,
Plannen en Rapporten>Collegeplan 2006 - 2010.

ALLE 
ZONNEBRILLEN
25% KORTING

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

• Fijn volkoren heel € 1,50
• 10 witte zachte bolletjes € 1,95
• Koffiebroodje € 1,25
• Roomboter gevulde koek €1,25

Geldig 
t/m zondag 10 september

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Wethouders pareren raadslid
De op initiatief van GBZ-raadslid Joke Draijer gehou-

den interpellatie over de informatieverstrekking door

het college heeft alleen maar wrevel opgeleverd.

Tijdens deze, in verband met ziekte van de burge-

meester door Pim Kuijken voorgezeten eerste verga-

dering van het seizoen, wisten de wethouders Tates

en Toonen de door Draijer gebrachte stellingen en

vragen simpel te pareren. Ook de collegeondersteu-

nende partijen lieten Draijer blijken dat haar inter-

pellatieverzoek, in hun ogen, een te zwaar wapen

was geweest voor de items die ze aandroeg.

Door Joop van Nes jr.

Als eerste positieve verzoek
van het nieuwe jaar, na de

Film
P11 Simon van Collem

Sport
P21 Hockey

voorhand de gemeente moge-
lijkheden biedt om op te tre-
den tegen wat voor soort van
overlast dan ook.

Oneens
Al snel werd duidelijk dat OPZ
en haar coalitiepartners VVD
en PvdA weer eens lijnrecht
tegenover elkaar stonden.
Beiden partijen wilden de
moties niet steunen omdat er
volgens hun al genoeg zeker-
heden zijn ingebouwd. Toch
zouden de beide moties wor-
den aangenomen omdat de
volledige oppositie ze steunde
en de VVD niet voltallig aan-
wezig kon zijn. Die laatste
motie werd door wethouder
Tates onmogelijk geacht
omdat er een aantal zaken juri-
disch niet in zo een plan kun-
nen worden opgenomen. De
raad ging akkoord met zijn
voorstel om dan maar zoveel
mogelijk items op te nemen.

de raad akkoord met het voor-
stel van het college.

Jaarrondpaviljoens
Het voorstel van het college
om de problematiek rondom
de jaarrondpaviljoens door
middel van een ‘tussenbe-
stemmingsplan’ te regelen,
kreeg te maken met twee door
OPZ ingediende moties.
Allereerst wilden de ‘ouderen’
afdwingen dat de gemeente
tijdens het traject naar dit
bestemmingsplan, en tevens
bij alle komende ontwikkelin-
gen op het strand en langs de
boulevards, gestructureerd
overleg met de bewoners
moet instellen. De tweede
motie ging, technisch gespro-
ken, veel verder. Hierin werd
gevraagd om in het bestem-
mingsplan ‘Jaarrondpaviljoens’,
dat slechts voor een periode
van circa drie maanden geldig
zal zijn, en de opvolger daar-
van het plan ‘Strand en Duin’,
beleid op te nemen die op

Fiat Multipla 1.6i-16V SX AIRCO
b.j. 2000, 133600km, €7950 

nu €7500
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

Vervolg zie pag. 9

Plaatsvervangend voorzitter Pim Kuijken

ZC W36 C  06-09-2006  10:52  Pagina 1

                                                                                                                          



2

Familieberichten In liefdevolle herinnering

10-09-2005   10-09-2006
  

Edith Mary Looijer-Clode
 

Zo gewoon, Zo geliefd
Trots, dat jij mijn moeder was

 
Petra

In Memoriam

Annie

21 september 2001       21 september 2006

Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht.

Die, als het erop aankomt
voor je bidt en voor je vecht.

Pas als  je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient.

Dan pas kun je zeggen:
“ik heb een vriendin.”

Didy

Kerkdiensten
ZONDAG 10 SEPTEMBER

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

Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. A. Fox uit Amsterdam 

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. W. Dijckmeester uit Naarden

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. M.Holt

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts  
 buiten de reguliere werktijden.

Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst:  van vrijdags 17.00 uur
   tot maandags 08.00 uur

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

03.49
-
-
-
-
-
-
-

 7
 8
 9
10
11
12
13
14

13.29
00.04
00.38
01.30
02.14
03.04
03.48
04.50

1 6 .1 2
04.29
0 5 .1 1
05.53
06.39
07.23
08.10
08.59

-
14.30
15.20
16.04
16.40
1 5 . 1 9
16.09
16.59

-
16.56
1 7. 3 7
1 8 . 2 1
19.01
19.42
20.29
21.20

September Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Tel uw zegeningen
tel ze één voor één,

tel ze allen en vergeet er geen.

Met respect geven wij u kennis dat in alle rust 
en vrede van ons is heengegaan 
onze lieve tante en oud-tante

Johanna Hollenberg

Geboren te Zandvoort       Overleden te Haarlem
op 22 november 1912         op 4 september 2006

Amsterdam : Rini Troost – Luteijn
  Roger Troost

St.Pierre  :  Ko en Jelly Luteijn – van Veelen
de Chignac 

Nijkerk : Alex Luteijn en Debby Kleijnmeer
   Vincent, Ruben

Oss : Timo en Encarna Luteijn – Martorell
   Miquel, Manolo, Ramon

Vlijmen : Saskia en Marc-Peter Leeferink – Luteijn
   Ivette

Correspondentieadres:
R. Troost
A.J. Ernststraat 165a
1083 GT Amsterdam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 7 september van 15.30 tot 16.00 uur 
in het Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 
73, kamer 142 te Zandvoort.

De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis 
vindt plaats op vrijdag 8 september om 14.00 uur 
in de aula van de Algemene Begraafplaats, 
Tollenstraat 67 te Zandvoort.

Na afl oop is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van de begraafplaats.

Voor ieder die het horen wil
is dit zeker geen bittere pil

30 wordt Jeroen zaterdag
dus deze advertentie mag

gefeliciteerd!
Daisy, Bas, Gemma, 

Donna,
Maarten en Ramona,
       Ton en mama
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Recordaantal toeschouwers DTM
De afgelopen DTM race op Circuit Park Zandvoort, heeft een 
recordaantal toeschouwers opgeleverd. Maar liefst 78.500 
mensen passeerden de kassa’s waarvan ruim 55.000 op de 
zondag! Uiteraard was directeur Hans Ernst in zijn nopjes toen 
die getallen wereldkundig werden gemaakt. Hij kon met trots 
melden dat de zesde versie van het grote Duitse racespekta-
kel in Zandvoort het meeste aantal toeschouwers buiten de 
Duitse grenzen had getrokken.

door Joop van Nes jr.

Opmerkelijk was dat er veel 
Nederlanders kwamen en dat 
terwijl er geen enkele land-
genoot op dit moment deel-
neemt aan het DTM-circus. 
Een vader met zijn zoontje uit 
Zutphen had genoten, even-
als een hele familie uit Ven-
ray. Ze waren al op zaterdag 
naar Zandvoort gekomen en 
hadden in een van de hotels 
overnacht. Er was in de wijde 
omgeving geen bed meer te 
krijgen voor de nacht van za-
terdag op zondag. Niet alleen 
de horeca is spekkoper, ook 
de winkeliers deden goede 
zaken. Zo profiteerde de hele 
regio van dit immense spek-
takel.

Helikoptervluchten
De commotie die vorige week 

was ontstaan toen de Bloe-
mendaalse burgemeester 
helikoptervluchten vanuit 
zijn gemeente verbood, was 
een storm in een glas water. 
Over het hele weekend werd 
slechts drie keer (één keer 
op zaterdag en twee keer op 
zondag) gebruik gemaakt van 
de helikopterpendel.

Promotie
Er kan gerust gesteld worden 
dat Zandvoort pure promotie 
voor de DTM heeft gemaakt. 
Ernst wilde dan ook nu al een 
verlenging van het contract 
lospeuteren, dat in principe 
nog één jaar te gaan heeft. 
Waarschijnlijk zal de verlen-
ging geen problemen geven, 

want Zandvoort heeft weer 
aangetoond dat het een der-
gelijk evenement makkelijk 
aankan.
Toch moet in ogenschouw 
worden genomen dat wan-
neer er wel sprake zou zijn 
geweest van mooi strandweer, 
het een stuk moeilijker zou 
zijn om de massa vertrekken-

de mensen goed te verwerken. 
Nu was er, op een aantal inci-
denten met verwaande ver-
keersregelaars na, goede door-
stroming en was er na 19.00 
uur geen sprake meer van files.

Verkeerregelaars: 
geen stratenkennis
Op een tweetal plaatsen wa-
ren verkeersregelaars echter 
weer onvermurwbaar voor 
redelijke argumenten. Op de 
kruising Zeestraat/Burg. En-
gelbertstraat mocht evenals 
vorig jaar weer niemand recht-
door, richting Casino. “Nee  
meneer, als u naar zuid wilt, 
kunt u het beste hier linksaf 
slaan”, gaf de regelaar van 
dienst regelmatig aan. Terwijl 
er in de gemeenteraad beslo-
ten is dat, wanneer er iemand 
door zou willen rijden, hij niet 
tegengehouden zou mogen 
worden. 

Ook de kruising Kostverloren-
straat/Sophiaweg gaf enkele
problemen. De regelaar aldaar 
wist het verkeer dat vanaf de 
Zeestraat kwam, met als argu-
ment tijdwinst, weer terug te 
sturen naar het circuit, waar zij 
juist met grote moeite van-
daan kwamen. Hij maakte het 
regelmatig onmogelijk om de 
Kostverlorenstraat richting 
Tolweg in te rijden. 

Verkeersregelaars op de kop van de Zeestraat

EHBO opleiding
Wilt u leren verbandjes aan-
leggen, pleisters plakken, en 
weten wat te doen bij een 
bloedneus? Maar ook leren 
reanimeren en beademen? 
Geef u dan nu op voor een 
cursus EHBO. Hier leert u van 
gediplomeerde instructeurs 
hoe te handelen in noodsitu-
aties. Ook wordt er aandacht 
besteed aan kinder EHBO.

De nieuwe cursus start bij 
het Rode Kruis afdeling Zand-
voort. Het wordt gegeven op 
de maandagavond van 20.00 
tot 22.00 uur. De kosten be-
dragen €160 inclusief lesma-
teriaal en examenkosten. Voor 
meer informatie en opgeven 
kunt u bellen of mailen met 
Martine Joustra: Tel. 5730297, 
Email:mejoustra@hotmail.com

Burgelijke stand
26 augustus 2006 - 1 september 2006
Geboren:
Joaquin, zoon van: van der Meulen, Wessel en: Krim, Fatiha.
Joshua Nes, zoon van: Bossink, Ronald en: Stuivenberg, Johanna 
Sandrina.
Justin Clemens Adrianus, zoon van: van Loon, Julius Theodorus 
en: Woldanska, Malgorzata Renata.
Floortje, dochter van: Magielse, Michel Gabriel en: Overgaag, 
Ilonka Johanna.
Stef, zoon van: Westerburger, Arno en: van Wonderen, Annette.
Esmée Svenya Geertruida, dochter van: Draijer, Jan en: Burgering, 
Brigitte Berendina Wilhelmina Maria. 
Juliët, dochter van: Groenheide, Chrispijn en: van Werde, Esther.

Ondertrouwd:
Kroon, Jacob en: Greeff, Pauline Dorothea.
Beaumont, Rafael Arcangel Erwin en: Schippers, Erna Gerry Maria.
Louka, Adel Motemed Kamel en: Kint, Elisabeth Catharina Tonia Everdina.

Gehuwd:
Huisman, Jacques en: Wagenaar, Leontine Wilhelmina.
de Boer, Pieter en: Vermeulen, Vanessa Johanna.
van Fulpen, Maarten-Jan en: Vente, Helena Margaretha.
Ligthart, René Pieter en: van Egmond, Mercedes.

Overleden:
Visser, Sara Alberdina, oud 90 jaar.
Tamerus, Antonie, oud 63 jaar.
Alphenaar geb. Groenewegen, Johanna Suzanna, oud 93 jaar.

Column
Lenzen of een bril 
in Zandvoort
Langzaam aan gebeurt het. 
Als een onzichtbare vijand. Je 
ogen. Ze worden steeds slech-
ter. Bij de grootgrutter begint 
het. “Kunt U me zeggen wat 
de prijs is van dit artikel? Het 
licht is hier zo slecht…. “Het 
wordt me, nog steeds, heel 
vaak gevraagd. Zelf heb ik er 
geen last van. Als kind zijnde 
droeg ik al een brilletje. Op de 
foto van de kleuterschool sta 
ik ermee afgebeeld. Een schat-
tig brilletje. Ik was gewoon 
schéél. Nu noemen ze het: 
ach, ze loenst een beetje. Na 
het afplakken-van-het-goede-
oog werd het beter. De oogjes 
recht en met een zuivere blik 
kon ik weer haarscherp zien. 
Totdat… ja hoor. Ook bij mij 
sloegen de jaren toe. Al vrij 
jong moest ik aan een leesbril. 
Met een kettinkje om de nek. 
Ideaal om dat ding altijd bij je 
te hebben. De onvermijdelijke 
leeshulp. Nu weet ik al niet 
meer beter. Met een dubbele 
focusbril heb je tegenwoordig 
alles in één. Heerlijk. Zelfs een 
zonnebril is niet meer nodig. 
Voor niet-brildragers ben ik 
een steun en toeverlaat. “Lees 
jij die menukaart even voor, 
ben m’n leesbril vergeten”. Al-
les lees ik braaf voor. De klein-
ste lettertjes hebben geen 
geheimen voor me. Maar nu 
komt het. Heb vanochtend in 
de krant een artikel gelezen: 
‘Leesbril voor senioren wordt 
overbodig’. Hoera! Met over-
matige belangstelling las 
ik dat artikel. Ene Steven Koop-
man heeft een elastische lens 
ontwikkeld. Om het troebel 
geworden exemplaar bij 50 
plussers te vervangen. Kan ik 
nu tóch die dubbele focus in 
de prullenbak gooien? Verder 
lezend ontdek ik de conse-
quenties er van: “Door een 
klein gaatje in het oog wordt 
de oude lens eruit gezogen…” 
Siliconen in je oogkapsel!! 
Flexibele lens erin??
Nou ehhhh, néé. Doe mij 
toch maar niet! Al verder 
lezend begrijp ik dat het al-
lemaal zeker nog tien jaar 
duurt. Ooooohhhh, dan ben 
ik al bijna tachtig. “Opticien, 
geef mij maar dat gifgroene 
montuurtje……Ik hoef al niet 
meer.”

Lienke Brugman

Cartoon  Hans van Pelt
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WEEK 36 • 2006

* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR
* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN

* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
* INSCHRIJFGELD 10 EURO

* EEN T-SHIRT

Vraag bij uw favoriete café naar het deelnameformulier

Alle gezellige cafés van Zandvoort doen mee:

WILLIAMS PUB - ‘t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY’S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR

ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

ZONDAG 17 SEPTEMBER

2006

Wat houdt deze functie in?
U verricht binnen het Beheersbureau ondersteunende admini stratieve werk-
zaamheden ten behoeve van de werk eenheid Reiniging & Groen.
De functie bestaat uit administratieve activiteiten, zoals het uitvoeren van de 
facturering, het bijwerken van planningen en het beheren en verwerken van 
gegevens ten behoeve van kapvergunningen, verzekeringen, afvalverwerking,
evenementen en wagenpark. Voorts het verrichten van secretariële werk-
zaamheden, zoals algemene correspondentie en het verzorgen van diverse 
verslagen. 

Wie vragen wij?
Een enthousiaste, accurate collega met gevoel voor humor. Meedenken en 
samenwerken hebben wij hoog in het vaandel staan. Binnen ons kleine, 
hechte en enthousiaste team vinden wij het belangrijk dat u zich flexibel 
opstelt en makkelijk communiceert. U heeft affiniteit met cijfers en toont 
initiatief en u heeft ervaring in een soortgelijke functie. 

Wij verwachten dat u een havo-werk- en denkniveau heeft met gedegen 
kennis van Word, Excel en Outlook.

Wat bieden wij?
Een leuke, afwisselende functie waarin u met uiteenlopende zaken op het 
gebied van Reiniging en Groen te maken krijgt. Het salaris bedraagt maxi-
maal € 1.158,-- (schaal 6) bij een parttimeaanstelling van 18 uur per week. 
Bij uw aanstelling is het salaris afhankelijk van uw ervaring en opleiding.

Uw reactie is welkom!
Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief curriculum vitae voor 18 september 
2006, onder vermelding van het functie nummer RG 1009 aan het college 
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen 
met mevrouw S.Ruijs, medewerkster Bedrijfsvoering Reiniging & Groen, te 
bereiken onder telefoonnummer (023) 574 01 00.

Zin om te komen werken bij de gemeente Zandvoort? Wij hebben veel te bieden: een moderne, ambitieuze organisatie die continu streeft naar hoge kwaliteit 
in een prettig werkklimaat met uitstekende voorzieningen. Wij zijn nu op zoek naar een:

Administratief Medewerker Beheersbureau 
Reiniging en Groen m/v
voor 18 uur per week, functienummer RG 1009

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

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

September
HARC GP Classic,Circuit Park Zandvoort.

Jubileum wandeltocht, wandelsport vereniging EMM 
organiseert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.
Afstanden: 6, 12, 18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,
Zandvoort, Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

Trophy of the Dunes, Circuit Park Zandvoort.
Alweer een prachtig programma tijdens de Trophy of the Dunes
op 23 en 24 september, waarin alle nationale klassen aan de
start verschijnen.

400 jaar Nederland-Australië,
‘Iron Man Life Saving Event’. Een Beach Run, Zwemmen en
Branding Kanoën. Natuurlijk zullen de Australian Barbie (BBQ)
en Backpackers Party’ niet ontbreken.Strandpaviljoen 13, Skyline

Kerkplein concert: Koorconcert
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk (na
afloop collecte voor de restauratie van het unieke Knipscheer
kerkorgel). Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

Tweede stranddarttoernooi,
14.00-19.00 uur, Que Pasa (strandpaviljoen 6)

Dorpomroepersconcours,
Kerkplein, 12.00-17.00 uur

Shanty zeeliederenfestival,
diverse optredens door het centrum
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Gesignaleerd in Uganda

In de advertentie van
Versteege’s IJzerhandel in de
Zandvoortse courant stond
vermeld dat de Lip en mede-
werkers tot en met 12 sep-
tember er weer even tus-
senuit gaan. Verder stond er
tevens bij dat “Het filiaal in
Uganda gewoon geopend”
is. We zijn even polshoogte
gaan nemen of de heer
Versteege daar niet ‘zwart’
aan het werk is. En ja hoor,
hij is gesnapt. Op de foto
ziet u het resultaat; de 
man met de taart achter 
de toonbank in Uganda 
is inderdaad de heer
Versteege (alias de Lip).

Nieuwe website
Sinds kort heeft welzijnsor-
ganisatie Pluspunt Zandvoort
een nieuwe website. Op de
site www.pluspuntzand-
voort.nl kunt u het nieuwe
cursusaanbod bekijken en
tevens uw inschrijving mai-
len. Tijdens de open dag op
9 september van 11.00 tot
15.00 uur zijn er in het
gebouw bij de Flemingstraat
180 zoveel mogelijk docen-
ten, medewerkers en bege-
leiders aanwezig om de cur-
sussen toe te lichten.

Vernieuwde website
Vanaf 15 september heeft
de Zandvoortse Courant
een nieuwe website.
Elke vrijdag kan men de
gehele krant met alle 
actuele zaken in Zandvoort
en Bentveld lezen via
www.zandvoortsecourant.n
l. Voor degene die buiten

Zandvoort wonen en toch
op de hoogte wil blijven van
het laatste nieuws is dit een
extra service.

Bommelding
Een bommelding zorgde op
zaterdagmiddag 2 septem-
ber even voor een lege hoofd-
tribune op het circuitpark
Zandvoort tijdens de DTM
races. Na de melding moes-
ten alle mensen de tribune
verlaten en werd er door de
politie speurhonden ingezet.
Het bleek later een vals alarm
te zijn, de toeschouwers kon-
den weer terug naar de
hoofdtribune om de rest van
het race programma te ver-
volgen.

Tot ziens

Het Stationsplein is het ver-
zamelpunt van allerlei ver-
voersmiddelen voor de toe-
rist en dagjesmensen. Zo
heeft lijnbus 84 er een halte
en de strandbus (gestopt per
1 september) stond er te
wachten voor zijn dagelijkse
ritten naar strand Zuid of
naar Bloemendaal. Zelfs de
TukTuk’s stonden op het
Stationsplein geparkeerd op
zoek naar reizigers. Inmiddels

heeft deze leuke driewieler
het straatbeeld van Zand-
voort opgefleurd en al ruim
10.000 ritten gemaakt.Tegen
dit aantal kan zelfs de
strandbus niet concurreren
die, vooral aan het eind van
het seizoen, leeg door het
dorp reed. De TukTuks rijden
nog tot 1 oktober, zo pikken
ze nog een graantje mee tij-
dens de A1 Grand Prix, daar-
na gaan ze de winterstalling
in. Hopelijk komen ze in sei-
zoen 2007 terug.

Is kappen noodzakelijk?
Het is schijnbaar mode om
bomen die tijdens een her-
inrichting van straten in de
weg staan te verplaatsen of
te kappen. Voor de vier
bomen aan de Zeestraat
hangt de kapbijl al boven
hun kruinen. Volgens de
gemeente hebben ze de
iepenziekte en worden ze
gekapt. Wel stomtoevallig
dat ze nu opeens ziek zijn nu
de Zeestraat/Kostverloren-
straat/verlengde Haltestraat
voor de Pasen heringericht
worden. Misschien kan de
verantwoordelijke wethou-
der, die verleden jaar als
raadslid een second opinion
voor de iep op het Raad-
huisplein aanvroeg, alsnog
een reddingsplan starten
voor behoud van de vier
iepen.

Parkeerplaatsen
De bestuursrechter heeft de
Gemeente Zandvoort met
spoed verzocht om de
bestrating en de 16 (belang-
hebbende) parkeerplaatsen
aan de Elzbacherstraat
weer geschikt te maken
voor openbaar gebruik.
Deze parkeerplaatsen zijn
nog steeds afgeschermd
door hekken. Misschien
kunnen meteen de weg-
gehaalde tuinhekken weer
herplaatst worden en wie
weet wordt het Stations-
plein snel opgeknapt. Als
visitekaartje van Zandvoort
kan het plein wel een up
grading gebruiken.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
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De zomermaanden in Zandvoort
hebben zich gekenmerkt door
aansprekende evenementen
zoals markten, een wielerron-
de en een Solexrace, maar ook
een optreden van bekende
artiesten als Belle Perez. De
evenementen werden geheel
of gedeeltelijk bekostigd door
het Holland Casino Zandvoort.
Casinodirecteur Peter Michalides
kijkt met tevredenheid terug
op de evenementen waarbij
zijn bedrijf betrokken was.
Kijkend naar de toekomst
vindt Michalides het nood-
zakelijk dat de draagkracht bij
de plaatselijke ondernemers
groter wordt.

zich in de eerste plaats bezig-
houden met de plaatselijke ves-
tiging van Holland Casino. Een
belangrijk onderdeel van zijn
opdracht is om, indien moge-
lijk, een vestiging in Haarlem
te realiseren.“De optie voor een
vestiging in Haarlem is nog
steeds open. Het moet ons
honderdduizenden klanten
meer opleveren. De komende
jaren zal moeten blijken wat er
mogelijk is. Daarom hebben we
de afgelopen winter gereno-
veerd en kantoorruimte betrok-
ken in het voormalige Strand-
hotel”, schetst Michalides de
stand van zaken wat betreft
een mogelijk casino in Haarlem.
Uit het gesprek blijkt overigens
dat een casino in Haarlem nog
niet betekent dat de Zand-
voortse vestiging gesloten
wordt. De Zandvoortse vesti-
ging stond in de maand juli het
hoogst genoteerd van alle ves-
tigingen van Holland Casino
waar het gaat om het halen
van gestelde doelstellingen.
Een resultaat dat volgens
Michalides vooral behaald
werd door een grote betrokken-
heid van de 260 medewerkers
die in de afgelopen maanden
zich hebben ingezet om het
imago van de Zandvoortse ves-
tiging verder te verbeteren. Ook
in de komende maanden zal
Peter Michalides alles in het
werk stellen om met zijn
medewerkers en de plaatselij-
ke ondernemers Zandvoort
toeristisch gezien verder op de
kaart te zetten.

Casino directeur:
Meer draagvlak noodzakelijk!

“In de afgelopen zomer heeft
een klein aantal ondernemers
zich ingezet om een aantal eve-
nementen in Zandvoort moge-
lijk te maken. Naast ons bedrijf
waren onder andere het Circus
Zandvoort van Leo Heino
(diverse evenementen), Ferry
Verbruggen (mega-markten),
Alain Berg (wilerronde/Solexrace)
en hun medewerkers bereid de
handen uit de mouwen te ste-
ken om een evenement finan-
cieel en/of organisatorisch
mogelijk te maken. Daarnaast
is ook de gemeente bereid een
niet onbelangrijke bijdrage te
leveren. De onderlinge samen-
werklng is goed en in de
komende tijd gaan we evo-
lueren. Voor mij is echter al 
duidelijk dat er meer draagvlak
bij de andere ondernemers
moet komen om de nu
bestaande evenementen te
kunnen continueren en waar
mogelijk verbeteren. Ook moet
de basis worden verbreed om
het voortbestaan van de eve-
nementen in de toekomst te
kunnen blijven garanderen”,
zegt Michalides.

Haarlem
In Zandvoort moest Michalides

Met oog en oor
de badplaats door

Ledenvergadering VVD
Dinsdag 12 september houdt
de VVD afdeling Zandvoort-
Bentveld een ledenver-
gadering in Hotel Faber,
Kostverlorenstraat 15. Als 

gastspreker is VVD-Tweede
Kamerlid Jelleke Veenendaal
uitgenodigd. Zij zal onder
meer over de lokale politiek
spreken.

Directeur Peter Michalides 
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Een spetterend eerste seizoen 
voor de nieuwe TukTuks!

De TukTuks zijn een daverend succes geworden in de badplaats
Zandvoort. Dat concludeert Geert Kloppenburg, een van de
oprichters van de TukTuk Company Amsterdam. Ruim zestien-
duizend mensen hebben in de maanden juli en augustus gebruik
gemaakt van dit Thaise vervoersmiddel. Dit aantal zal zeker nog
oplopen aangezien de TukTuks nog tot 1 oktober blijven rijden.

Volgens Kloppenburg zijn het
juist de Zandvoorters zelf die
veel gebruik maken van de
gekleurde wagentjes. “Zij
weten precies hoe het werkt,
bellen massaal naar de TukTuk
telefoonlijn en velen maken
daarbij ook nog eens gebruik
van de ZandvoortPas. Kortom,
dat loopt wel goed. Nu moeten
we kijken hoe we meer toeris-
ten gaan trekken.Veelal weten

die nog niet hoe het systeem
werkt”, aldus Kloppenburg.

Landelijk
Kijkend naar de toekomst, dan
weet Kloppenburg dat het een
groot succes kan worden in
heel Nederland. “Natuurlijk
willen we dat elke grote stad
TukTuks gaat gebruiken als
alternatief vervoersmiddel en
hopen we dat het financieel

een grote klapper wordt. Maar
we willen ook dat het per stad
of dorp een blijvend iets wordt.
De TukTuks zijn een toevoeging
aan het openbaar vervoer 
wat al geboden wordt”, legt
Kloppenburg uit.

Franchise
Wat de organisatie vooral voor
komend jaar wil bereiken is de
samenwerking tussen kust-
plaatsen en de grotere steden
eromheen. Zo wil de organisa-
tie Zandvoort met Haarlem
samen laten werken en Den
Haag met Scheveningen. Voor
volgend jaar zoekt de TukTuk
Company franchisers voor 
de TukTuks in Zandvoort. Om
het zo lokaal mogelijk te 
houden zoekt de organisatie
Zandvoorters die de TukTuks
gaan bedienen. “Het maakt
ons niet uit of het plaatselijke
ondernemers of particulieren
zijn die de TukTuks huren van
ons. Alleen wordt er aan de for-
mule niet getornd! Er mag niet
aan de ritprijzen worden geko-
men, geen speciale acties, of
eerder beginnen en later ein-
digen.”
Geïnteresseerden kunnen een
kijkje nemen op de website:
ww.tuktukcompany.nl

Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 21 20 21 22

Min 15 14 13 11-12

Neerslag 60% 30% 20% 10%

Wind zw-w 3-5 west 4-5 noord 3-4 nno.3-4

mede mogelijk gemaakt door:

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Frappant is dat het ‘voorberei-
dende werk’ de afgelopen
twee weken eigenlijk al in de
weerkaarten zat, min of meer
en de lezer alhier rond twin-
tig augustus reeds op het aan-
staande mooie weer attent
werd gemaakt. Zo zie je maar
dat het onder bepaalde
omstandigheden een week of
twee vooruitblikken niet zel-
den z’n vruchten afwerpt. Dit
dan in schril contrast met de
immer vigerende opvatting
van een hardnekkige en
bovenal conservatieve garde
‘weerzeggers’, die het not
done vindt om verder dan drie
dagen vooruit te kijken, enfin.

De intocht van de eerste por-
tie zeer zachte maritiem-sub-
tropische lucht ging afgelo-
pen zondag gepaard met
veel wind en een atmosfeer
die bezwangerd was van het
vocht. Zondagavond tegen
middernacht noteerden een
paar Kennemerlandse stati-
ons zelfs nog bijna 20 graden
bij een zwoele en vlagerige
zuidwester. En deze woens-
dag leek het warempel weer
even zomer met maximale
temperaturen tot iets boven
de 25 graden.

De hele week is en blijft het
weer nagenoeg rimpelloos,
ofschoon een tijdelijke versto-

We hebben er dik een maand op moeten wachten, maar
uiteindelijk is het dan toch voor elkaar. Een zonder meer
fraaie nazomerse periode op het pleit met royale kwiks-
tanden, die we zonder meer hebben verdiend na het wan-
presterende weerbeeld gedurende augustus.

Nazomerse sferen

ring op donderdag en mis-
schien vrijdag nog even, voor
enige instabiliteit zorgt. We
moeten dit ‘vuiltje aan de
lucht’maar zien als een soort
afwisseling van de hogedruk-
wacht. En nieuw geanimeerd
hoog zal ons het weekeinde
en de dagen erna prima
nazomerse condities bezor-
gen. Deze anticycloon wordt
geprojecteerd op de regio
Noord-Europa en dat is bij
uitstek de locatie om
Nederland voor wat langere
tijd in de nazomer te dompe-
len. Een resolute terugkeer
van het nare, koele herfst-
achtige augustusplaatje lijkt
dan ook niet aan de orde
voorlopig.

De nachten lengen en gedu-
rende deze al wat langere
donkertes kan het bij weinig
wolken en nauwelijks wind
behoorlijk afkoelen (mogelijk
iets onder de 10 graden
komend weekeinde). De kans
op mist (zicht lokaal <100
meter) neemt dan ook toe en
deze zou op een enkele plaats
tot tegen koffietijd kunnen
blijven hangen. Dit geldt niet
voor de gebieden rond of iets
achter de boulevard, maar
meer richting Zandvoort-bin-
nen en richting Aerdenhout.

Weerman Marc Putto

Daarnaast geven vader
Bernard Limat en dochter
Paola maandelijks een mooi
cadeau als u de een of andere
behandeling door de beide
haarspecialisten laat doen.
In de maand september geven

zij bij een
kleurbehan-
deling een
pot gel van
het bekende
merk Keune
(normaal
€9,25) gratis!
Als u dus van
plan bent om
een kleurbe-
handeling te
nemen,maakt

Om te bewijzen dat de ZandvoortPas door 
alledaagse winkels in Zandvoort wordt
geaccepteerd, is onze verslaggever bij een 
kapper en een slager langs gegaan. Bernard
Coiffures en Traiteur Marcel Horneman laten 
u kennismaken met hun systeem van aanbie-
dingen voor de ZandvoortPas.

Bernard Coiffures, de heren- en
dameskapsalon in de School-
straat, geeft op vertoon van uw
ZandvoortPas een korting van
5% op een behandeling. Dat is
de reguliere korting die u met
uw ZandvoortPas kunt krijgen.

u dan een afspraak bij Bernard
Coiffures en vergeet natuur-
lijk niet uw ZandvoortPas mee
te nemen.

Vleesspecialist en traiteur
Marcel Horneman, al sinds
jaren gevestigd op de Grote
Krocht, hanteert een aanbie-
ding die wekelijks veranderd.
Eén van zijn medewerksters:
“Het ligt er natuurlijk aan wat
we in de aanbieding hebben
maar over het algemeen 
merken we wel dat de klanten
van de aanbieding weten en er
ook voor komen. Een klein voor-
beeld: vorige week hadden we
malse sukadelapjes in de aan-
bieding. Ze vlogen er zowat uit.”

Met ZandvoortPas 
kortingen

bij slager en kapper
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Zandvoort Optiek

Zandvoort Optiek

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

Alle zonnebrillen 25% korting
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

ZANDKORRELS INVULBON Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden
-------------

Holl. vrouw zoekt werk
in de huishouding in
Z’voort en omgeving.
Ervaring bij bedrijven
en bij particulieren.
Bel 06-43009709

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop:

meubelen,
oud speelgoed, kristal,

porselein,
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6,

Zandvoort.
Tel. 5731787,

ook op zondag.
Dinsdag gesloten.

-------------
Cursus schilderen:
aquarel-acryl-olie.

Vrijdagmiddag.
Info: tel. 5716183

Onderwijzeres voor
oriëntaalse dans

(Shakira-stijl) geeft les-
sen aan huis.

Bij voorkeur in
Zandvoort en alleen

voor vrouwen.
Bel voor een afspraak:
Emily, tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)
------------- 

Cursus Handlijnkunde.
Info: tel. 5716183

-------------
Te huur:

Garage Patrijzenstraat.
Huur: €110,00 p.m.
Tel. 06-22740464

Tutti Frutti
2e hands kledingboutiek.

Winterinname + 
verkoop merkkleding +

het hele seizoen een 
€3 rek.

Corn.Slegersstraat 6,
tel. 5731712
-------------

Te huur per direct:
bovenwoning

(ChinChin). Gemeub.
kamer,

toilet/douche/keuken.
Voor 1 pers., geen huis-

dieren. Incl. G/W/L:
€500 p.mnd. + 1 mnd.

borg. Info: 06-53344660

Z A N D K O R R E L S Prijsvraag
bij Boudewijn’s Visservice

Wat bedoelt men met
‘de greep van Petrus’?
Degene die het best omschreven antwoord 
geeft wordt beloond met een heerlijke verrassing.
Stuur uw oplossing uiterlijk tot 30 september 2006 naar
Boudewijn’s Visservice,Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort.
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden.
U kunt uw oplossing ook per email sturen naar:
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 

Het ligt in onze
bedoeling om

woensdag 13 sept.
weer open te gaan.

Hopelijk uitgerust?

Hopelijk opgewekt?

Maar Lip & Co zijn
er dan echt weer!

Pakveldstraat 19• Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54
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dige nog tot 15 september
dagelijks van 11.00 tot 19.00
uur bij de EHBO strandpost
aanwezig. Dit seizoen is ze de
enige kracht bij de EHBO post
en dan is de combinatie EHBO
verlenen, het sussen van zoek-
geraakte kinderen en verwij-
zen naar allerlei diensten tij-
dens drukke dagen als enige
vakkracht erg veel.Vooral in de
topmaand juli was het een
drukte van belang met diver-
se hulpvragen.

Seizoensopening
In de periode van 3 juni tot 26
augustus is naast de EHBO-
post ook de huisartsenpost
aanwezig. Een arts en dokte-
rassistente worden voor de

Eerste hulp is meer dan pleisters plakken
Op het Zandvoortse strand is, al zeker 30 jaar, gedurende de
zomermaanden medische hulp aanwezig. In de EHBO strand-
post “de Rotonde” aan het Badhuisplein zijn goed opgeleide
mensen in dienst die eerste hulp kunnen verlenen.

door Nel Kerkman

De gemeente Zandvoort huurt
elk strandseizoen bij de artsen-
organisatie Medic Solutions
gekwalificeerde beroepskrach-
ten in om medische facilitei-
ten aan inwoner en toerist aan
te bieden.

Hulpdiensten
Niet alleen voor EHBO kan
men bij de post terecht. Het is
ook het centrale meldpunt
voor verdwaalde kinderen en
men kan er informatie krijgen
over andere hulpdiensten zoals
de strandpolitie, reddingsbri-
gade, ambulance diensten, art-
sen en tandartsen. Yvonne
Roosendaal is als verpleegkun-

weekenden van 12.00 tot
20.00 uur door de gemeente
ingehuurd bij hetzelfde Medic
Solutions. Door de verschillen-
de start- en einddata van de
diverse hulpdiensten zou het
voor de cliënt duidelijker zijn
wanneer de diensten syn-
chroon zouden lopen. Vooral
een gezamenlijke start van het
strandseizoen is volgens
Yvonne Roosendaal voor 2007
beslist gewenst. In 2004 was
de opening van het strandsei-
zoen al op 10 april, in 2005 was
het een maand eerder op 19
maart en dit jaar begon het
seizoen veel later namelijk op
27 mei.

A1GP
Maar ook het afronden van
het seizoen schept verwarring.
De gemeente wil dat de
strandpaviljoens vanwege de
A1 Grand Prix open blijven,
maar ondertussen is de huis-
artsenpost al gesloten. Juist
met het oog op het drukke
weekend (begin oktober) zou
het voor de Zandvoortse inwo-
ners handiger zijn geweest
wanneer de huisartsenpost en
de EHBO voor calamiteiten in
die periode open waren. Nu
moet men in het weekend
met zijn hulpvraag terecht bij
de spoedpost regio noord/zuid
023-5453200. Daarna wordt
men naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis doorverwezen. Hoe
men daar moet komen wan-
neer de wegen in Zandvoort
vol staan; is niet over nage-
dacht.

Toerist van de week

Afgelopen week was ik op bezoek bij twee huisjes in Center
Parcs. Op de koffie met cake bij Wim (63), Sjors (59), Ron (47),
John (56) en hun twee begeleidsters Bianca en Fré. Deze week
niet één, maar zes toeristen van de week dus.

Vier vrienden uit Hilversum

door Stephanie Vork

Vorig jaar waren ze ook al 
in Zandvoort op vakantie
geweest. En ze hadden het
naar hun zin gehad, dus kwa-
men zij deze zomer ook weer
een midweek langs. Wim,
Sjors, Ron en John zijn vier
vrienden, alle vier verstande-
lijk gehandicapt. Ze wonen in
Hilversum, in een soort gezins-
vervangend tehuis. Bianca en
Fré werken daar en zijn als
begeleidsters officieel nu ook
aan het werk.“Maar het voelt
voor ons ook helemaal als
vakantie. Heerlijk aan de dui-
nen en het strand. Weer eens
wat anders dan het bos hè.”
Vorig jaar hadden ze wel een
stuk beter weer, toen scheen
het zonnetje volop. Nu moe-
ten ze het doen met bewol-
king en af en toe buien, maar
ze vervelen zich niet. Wim
maakt een zwemgebaar met
zijn armen, om mij duidelijk te
maken dat ze zo naar het
zwembad gaan. Vervolgens
haalt hij een geintje uit met

één van de begeleidsters.Wim
wijst naar haar en maakt een
gebaar dat hij haar zo in het
water gaat gooien. De jongens
zien er allemaal heel relaxed
uit en zijn echt aan het genie-
ten. “We hebben al gebowld,
we zijn uit eten geweest, we
hebben een strandwandeling
gemaakt, gisteravond naar de
karaoke geweest, vandaar dat
we allemaal nog een beetje
moe zijn. Morgen gaan we
naar Haarlem, even winkelen
voor de jongens”, vertelt Fré.

Deze toeristen van de week
hebben voor de huisjes in
Zandvoort gekozen, ten eerste
omdat het vrij dicht bij
Hilversum ligt (het is maar een
uurtje rijden) en ten tweede
omdat het dorp en het strand
ze zeer goed zijn bevallen vorig
jaar. Wim en zijn vrienden zit-
ten trots met hun nieuwe ves-
ten, die zij gekocht hebben bij
het winkeltje van Center Parcs,
op de bank en geven mij een
hand. Van Sjors krijg ik een
handkusje. Tot volgend jaar!

Met een ZandvoortPas wordt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1200 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

De verpleegkundige Yvonne Roosendaal en doktersassistente Rianne de Boer
zijn tijdens het strandseizoen paraat

informatieverstrekking
De uitsmijter van de avond
was het interpellatieverzoek
van Draijer. Zij was van mening
dat zij door foutieve informa-
tieverstrekking van het colle-
ge niet goed kon functioneren.
Zij haalde enkele voorbeelden
van informatieverstrekking
naar voren waaruit zij haar
gelijk dacht te halen. Deze
waren hoofdzakelijk van het
vorige college maar ook een
paar van het huidige. Na het
voorlezen van haar kritiek
pareerden Toonen en Tates de
kritiek en verwees haar naar
haar ‘eigen’ wethouder
Demmers uit het vorige colle-
ge die voor haar meeste kritiek

verantwoordelijk zou zijn. De
PvdA en de VVD waren zelfs
van mening dat het interpel-
latieverzoek, normaal een
zwaar middel, te hoog was
gegrepen. Nu zal er waar-
schijnlijk een raadsenquête
worden gehouden die deze
zaken zal moeten
onderzoeken.

Benoemingen
Aan het begin van de
vergadering werd de
heer J. Slot benoemd
tot plaatsvervangend
lid van de onafhanke-
lijke Rekenkamer van
onze gemeente. Hij
volgt mevrouw I. Sam-

Vervolg van het verslag van de Gemeenteraadsvergadering op pagina 1

Links Virgil Bawits, rechts dr. ir. Han Cohen

Sin op die vast lid van deze
commissie wordt. Vervolgens
werden Virgil Bawits (SP) en dr.
ir. J. Cohen (OPZ) beëdigd als
buitengewoon commissielid,
omdat partijleden van hun
niet meer als zodanig kunnen
functioneren.
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Theatervoorstelling voor kinderen (8+)
Op 18 november presenteren wij met trots de kindercaba-
retvoorstelling Luchtig Opgeblazen. Een flitsende, muzikale, en
interactieve familievoorstelling vol humor, luchtige liedjes en
opgeblazen sketches. Over nutteloze dingen en skippyballen,
over presteren en falen. Mooi en lelijk, vriendschap en succes.
Over SMS en DVD en MP3 en vooral erbij horen en jezelf
zijn. Deze voorstelling gaat momenteel het hele land door en
heeft tijd gevonden om in Zandvoort ook een voorstelling te
geven. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 18 november
om 14.00 uur bij Pluspunt Noord.
Kaarten zijn reeds te krijgen in de voorverkoop.
€ 7,- per kaartje voor de kinderen € 8,- voor volwassenen
Let op! koopt u nu alvast u kaartje dan krijgt 1 euro korting!!
(actie loopt tot 1 november 2006)
Meer info op www.wardenaartheatermaker.nl/ 

Kinderdisco 
Ook dit seizoen draait de kinderdisco weer op volle 
toeren. Met een enthousiaste groep vrijwilligers maken we
er elke keer weer een feest van voor de kinderen. Elke
maand is er weer een themafeest. Zoals een pyamaparty,
valentjin, sprookjes en de playbackwedstrijd. Op al deze
avonden zijn er spelletjes die de vrijwilligers begeleiden.
Leeftijd 6 t/m 10 jaar. Discotijden 19.00 tot 21.00 uur.
Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is er geen disco.
Entree 1 euro, met pasje. ( pasjes zijn gratis)
De eerste keer is 15 september

Tieners & Jongeren 
Tieners hebben hun eigen plek bij Pluspunt: Qlub’n. Dit is
dé plek voor tieners van 11 t/m 15 jaar. Hier kun je chil-
len, meedoen met sport en spel, luistern naar of dansen
op je favoriete muziek, films kijken, gebruik maken van het
Internet of meedoen met workshops en activiteiten. Dit
mag maar hoeft niet. Wie weet heb jezelf een leuk
idee…kom eens langs
Elke 2 weken op de vrijdag avond van 20.00 tot 22.00 uur.
In Noord. De entree is 1 hele euro. De eerste keer is op
22 september

WonenPlus
Praktische ondersteuning en dienstverlening aan chronisch
zieken, mensen met een beperking en 55+ ers.
Klusjes in huis of tuin, ondersteuning en hulp.
Komt u er zelf niet uit? WonenPlus helpt u met iedere
vraag, met vrijwilligers of betaalde dienstverleners.
Bel 023-5717220 voor een informatiepakket.
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zeer gewaardeerd
wordt?
Ook dan horen wij graag van u.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en
Informatie. Het uitgangspunt is dat de wens van de
cliënt voorop staat. Onze hulp is gratis.
U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Ouderenadviseur 
(tel: 5719393) terecht:
Loket Zandvoort: Louis Davidsstraat 17          
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur
Pluspunt: Flemingstraat 180 
donderdag van 13.30 - 14.30 uur
De Bibliotheek: (expositieruimte)
woensdag van 10.30 - 11.30 uur

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen
Iedere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

Geniet nog
van onze

zomerbloemen

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

RADIO + TV

ZC W36 C  06-09-2006  10:56  Pagina 10

11

Zandvoortse Courant •  nummer 36  •  7 september 2006

recensie door Nel Kerkman

Het zijn veelal gedichten
waarvan de thema’s liefde en
dood centraal staan. De dicht-
bundel is een zelfportret waar
de ik-persoon (Termes) zijn
binnenkant aan de lezer laat
zien.De kwetsbaarheid die dit
met zich meebrengt vormt de
kracht van zijn gedichten.
Sommige gedichten moet
men een paar keer lezen, want
dan komt de boodschap van
de dichter beter tot zijn recht.
De gedichten zijn een aaneen-
schakeling van woorden en
veel zinnen eindigen zonder
een punt, ook al begint de
nieuwe regel met een hoofd-
letter. Of daar bewust voor
gekozen is, is niet te ontdek-
ken. Het zal wel een reden
hebben en om even in de
kernachtige gezegden van
Termes te blijven; zeker weten
begint met vermoeden. Ook
de spreuken, gedachten en
aforisme zijn nadenkers, zoals

Termes het in nr. 115 zo tref-
fend aangeeft: “Nadenken is
het buitenste binnen halen en
schrijven is het binnenste bui-
ten halen.” Zelf geeft hij aan:
“dat je schrijven kan leren
maar dat je als dichter wordt
geboren.” Na een omweg is
Termes terechtgekomen bij
wat hij zijn hele leven al wist
dat hij in elke vezel was. “Nu
ben ik dichter. Dat is alles!”

Op de vooromslag van de 
nieuwe gedichtenbundel staat
een mooie ‘achter de wolken
schijnt de zon’ foto, gemaakt
door de Zandvoortse fotografe
Marjolein Janssen.Verder is de
lay-out strak gehouden zonder
extra foto’s of eventuele teke-
ningen. De uitgave is mogelijk
gemaakt door Stichting Kunst-
circus Zandvoort en Nederlof
Repro te Cruquius. De dicht-
bundel van Marco Termes is
voor €12 verkrijgbaar bij diver-
se boekhandels, waaronder
Bruna Balkenende.

Brassband Haarlem in
Zandvoortse kerk

e Brassband Haarlem is een Engelse brassband. Dat houdt in:
alleen koperen blaasinstrumenten. Op Zondag 10 september
klinkt het koper in de Protestantse kerk aan het Kerkplein, waar
de Brassband Haarlem zich instrumentaal volop laten horen en
ook de samenzang zal begeleiden.

Jaarlijks verzorgt deze band
een twintigtal optredens.
Eigen concerten of samen met
andere orkesten, maar dus ook
begeleidend bij kerkdiensten.
Door de verscheidenheid aan
optredens heeft de Brassband
een breed repertoire.

Het betekent een ‘doorstart’
van de kerkelijke activiteiten
met warme en vrolijke muziek,

Vergezicht naar binnen
In de laatste dichtbundel 
van dichter Marco Termes,
Vergezicht naar binnen, is de
spreuk ‘een goed gedicht is een
vergezicht naar binnen’één van
de 292 spreuken en gedachten
uit zijn bundel. De inhoud van
de bundel bestaat uit bijna 50
gedichten met aan het einde
van het boekje als toegift de
spreuken, gedachten en kern-
achtige gezegden (aforisme).

nu de scholen ook in onze regio
weer zijn begonnen. Geen
orgelmuziek deze ochtend, om
te wennen aan het komend
seizoen. De restauratie van het
monumentale Knipscheer
orgel in dit kerkgebouw gaat
namelijk zeer binnenkort van
start. De kerkdienst begint om
10.00 uur, voorganger is ds. J.W.
Verwijs. De toegang is vrij,
iedereen is welkom.

C  U  L T  U U R

recensie door 
Ton Timmermans

Jazz zonder slagwerk; deson-
danks een hecht geweven
eenheid. Op fascinerende
wijze weet het Joost Swart
TETRA-kwartet met gastzan-
geres Francien van Tuinen een
unieke muziekstijl neer te zet-
ten. Helaas is de zaal met
slechts een twintigtal toe-
hoorders gevuld, maar het
kleine groepje geniet duidelijk
van het concert. Na de toegift

worden het kwartet en de
zangeres bedankt met een
staand applaus.

Hoewel slagwerkinstrumen-
ten ontbreken heb ik ze geen
seconde gemist. Het wisselen-
de ritme wordt de ene keer
bepaald door de vleugel, de
andere keer door de contrabas.
Harmonieus en speels ‘buite-
len’ de klanken van de verschil-
lende instrumenten over
elkaar. Vooral als de bandone-
on tijdelijk wordt vervangen

door de viool. Heel subtiel
wordt zo een scala aan klas-
sieke klankkleuren op precie-
ze manier toegevoegd aan het
ritme van de jazz. Door alle
stemmingen heen zorgt de
basklarinet, afgewisseld door
de sax, vrijmoedig voor een
robuuste grondslag. Deze ‘ziel
van het kwartet’ wordt niet
voor niets op de TETRA-cd
omschreven als ‘soulmate in
Music’.

Steevast is de piano nadruk-
kelijk aanwezig. Aan het einde
van het concert wordt met
volle bezetting een composi-
tie gespeeld die gebaseerd is
op een piano-étude van
Chopin. In de bewerking van
Joost Swart zijn alle instru-
menten plus zang toegevoegd
waardoor een zeer klassiek-
jazzy, maar zeer melodieus
werk ontstaat. Over de forma-
tie Joost Swart TETRA schrijft
Het Parool:“Van de uitvoering
die het viertal geeft van Duke
Ellingtons Caravan, waarbij
Christiaan van Hemert de
bandoneon verruilt voor een
viool, krijg je een heel goed
humeur.”

Drie muziekstijlen tegelijkertijd in De Krocht
De fijnproevers wisten het te waarderen. Een boeiende menge-
ling van de muziekstijlen jazz, klassiek en tango. Het jazzkwar-
tet Joost Swart TETRA met bandoneon, basklarinet, contrabas en
piano, zorgde afgelopen zondag voor verassende klanken.

king. Met name dat van
recheurcheur Alvin Dewey, die
de leiding heeft over het
onderzoek naar moord. Maar
hij leert ook de hoofdverdach-
te kennen. Capote ziet in dat
zijn artikel uit kan groeien tot
een diepzinnig boek over de
cultuurbotsing tussen twee
Amerika’s: dat van de slachtof-
fers en dat van de daders.

Het biografische drama ‘Capote’
gaat over de totstandkoming
van ‘In Cold Blood’, het belang-
rijkste boek van de Amerikaanse
schrijver Truman Capote. De
eigenzinnige auteur wordt op
formidabele wijze neergezet
door Philip Seymour Hoffman.
Hoffman speelde al heel wat
kleine en grotere rollen in films
als ‘Red Dragon’, maar zet met
‘Capote’zijn eerste dragende rol
in een grote productie neer. Hij
won er meteen een Golden
Globe en de Oscar voor Beste
Acteur mee. Zijn tegenspelers
zijn Catherine Keener (‘Being
John Malkovich’), Chris Cooper
(‘American Beauty’) en Clifton
Collins Jr. (‘Mindhunters’).
‘Capote’ is de eerste speelfilm
van regisseur Bennett Miller,die
er meteen een nominatie voor
de Directors Guild Award mee
binnensleepte.

Eind 1959 reist Truman Capote,
in opdracht van The New
Yorker Magazine, naar het
stadje Holcomb in Kansas om
een artikel te schrijven over de
moord op vier leden uit een
bekende boerenfamilie. Hij
wordt vergezeld door jeugd-
vriendin en schrijfster Harper
Lee. Ondanks zijn kinderlijke
stem, artistieke maniertjes en
ongewone kleding weet
Capote het vertrouwen te win-
nen van de plattelandsbevol-

Capote

Filmclub Simon van Collem

Biografisch drama met Philip
Seymour Hoffman als de
excentrieke schrijver Truman
Capote, over de totstandko-
ming van diens boek In Cold
Blood.
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Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 
ZANDKORREL

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de
Zandvoortse Courant bankrekening nummer
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen
5 werkdagen 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.

Achternaam + voorletter(s)……………………………………………………………………

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

Postcode……………………………………………………Telefoon………………………………

(Handtekening) ……………………………………

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

Donderdag 7 sept. t/m woensdag 13 sept.
Achterham

200 gram  € 2,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur
Zo van 12.00 tot 17.00 uur

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen,
ook op Fleurop bestellingen.

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Deze week extra:
Op alle fotolijstjes 10% korting!

Alles voor in en om het huis

‘Voor pashouders een feestelijk
welkomstdrankje
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffie
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen bijverkoop

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

Strandweg 1  
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw
Pannenkoekenhuis

De Lachende 
Zeerover

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant
voor ZandvoortPashouders

NORTH SEA PROFESSIONAL
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
www.petrasplaidspillows.nl

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze herfstcollectie!
Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.

Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten

een leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

UÉâwÉ|Ü
Personal Styling

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand september
1 paar gratis oorbellen naar keuze bij een

nagelbehandeling v.a. € 30,- *
* alleen voor nieuwe klanten
Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl
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ZandvoortPas
Lijst van 

deelnemende 
bedrijven  

(in alfabetische 
volgorde)

Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart

Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat

Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein

Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Heather

Zie ook de volgende pagina!

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel . 023 571 44 63

for shoes
Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen
Kerkstraat 1a                  Tel. 023 571 44 10

Van 7 september t/m 20 september
Op vertoon van de ZandvoortPas

10% korting 
op de nieuwe collectie lingerie!

Haltestraat 10 A/B Tel. 023 571 38 80

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de

ZandvoortPas

2 Kippen 
voor 
€ 8.-!

Haltestraat 54 - Tel. 023-5712451

Voor alle klanten in september
bij complete verfbehandeling
een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:
of 5% korting of pot gel 

We werken volgens afspraak:
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag:

8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30

Uitverkoop 40% korting
Voor ZandvoortPas houders
nog eens extra 10% korting!
Kerkstraat 38A 023 573 26 50

Gedurende de maand 
september bieden we aan
alle Zandvoortpashouders
een driegangen surprise
menu aan voor € 24,50 
inclusief een fles witte of
rode huiswijn ter waarde 
van € 21,50. 

Dit menu wordt geserveerd 
in het dagelijks geopende 
restaurant Thetys. 
Reserveren is gewenst.

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu ook op
www.zandvoortpas.nl

In Zandvoort - Bloemendaal aan Zee
€3,50 pp, €5,00 voor 2 personen, kinderen tot 6 jaar gratis

Met ZandvoortPas € 0,50 korting per rit
Bel 06 - 48 111 666

Geen file,
geen 

parkeergeld en
iedereen kan
een drankje

drinken!

TukTuk
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 9 sept. t/m 22 sept. € 24,50

Salade nicoise met gegrilde tonijn
of

Lamsham 
met groene asperges en tomatenpesto

of
Pomodori carpaccio

met basilicum en balsamico vinaigrette

Rib-eye van de grill 
met banyulssaus

of
Zeeuwse mosselen

gekookt in kreeftenbouillon met groenten en pan-
chetta 
of

Aubergine gevuld met tomaat, bosui,
bleekselderij en nootjes,

gegratineerd met feta

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffie of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Geopend:
Maandag t/m vrijdag

vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag 

vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Ajam Pangang Speciaal

(geroosterde kip in pikante Bali saus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Café Oomstee
Zaterdag 16 september

Kwartet
Château

Fique
Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Keuzeweekmenu
(ma t/m vrij)

€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

7 dagen per week geopend
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‘De scholen zijn weer begonnen’

Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat
de redactie het met de inhoud eens is. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven
in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.
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Maandagochtend 4 september,
eerste schooldag in Zandvoort.
Samen met mijn twee kinderen
fiets ik rond 8.15 uur naar 
de Beatrixschool op de J.P.
Thijsseweg. Aangekomen op
de rotonde naar Noord val ik
bijna van mijn fiets van ver-
bazing. Het fietspad wordt
volledig geblokkeerd door een
vrachtauto van de gemeente.
Er is geen doorkomen aan, we
moeten van onze fiets af.
Mopperende ouders alom. De
gemeentewerker is namelijk
druk bezig een spandoek op
te hangen tussen twee lan-
taarnpalen. ‘De scholen zijn
weer begonnen’ lees ik op het
doek dat al half hangt. Op
mijn vraag aan de ambtenaar
waarom juist nu antwoordt hij
bits: “Je kan toch lopen!?” 

Ik besef dat het geen hals-
zaak is, want we konden in-

Gedicht Marco Termes
Een reactie op ‘De muren van
mijn Thuis’, het gedicht van
Marco Termes dat vorige week
in deze krant stond. Het is
een prachtig gedicht dat pre-
cies omschrijft wat ik voor
Zandvoort voel. Ik vind het
namelijk een voorrecht om
hier te mogen wonen. Een
plaats waar het warm en
gezellig is, ook in de winter. 

Daarom was ik vreselijk
kwaad dat zo’n zuurpruim
onze badplaats op TV
afkraakt. Als ze wil kritiseren
moet ze naar Hoofddorp

gaan. Daar ben ik geboren,
maar er is niets oorspronke-
lijks meer. Alles afgebroken en
‘kunstmatig’ volgebouwd met
lelijke huizen en kantoren.
Het is een verademing als ik
zondags, na een bezoek aan
mijn moeder die nog steeds in
Hoofddorp woont, Zandvoort
weer binnenrijdt. De knusheid
en ruimte geven me steeds
weer een gevoel van thuisko-
men. 

Zo, dit moest ik even kwijt!
I. Kühnendahl
Burg. van Fenemaplein

Vanaf 11.00 uur kunnen kin-
deren allerlei activiteiten en
spelletjes doen. Vanaf 14.00
uur kun je meeswingen 
en meezingen met de
DroomBand. Om 16.00 uur
wordt de Haaifuif afgesloten
met een groepsduik in de 
zee voor de haai. De op-
brengst van de Haaifuif en de
zeeduik gaat naar de WNF-
Rangeractie “Red de haai... uit
het net!”

Tussen 11.00 uur en 15.00 uur
kan iedereen ( jong en 
oud, WNF-Rangers en niet-
Rangers) zich aanmelden

voor de zeeduik. De zeeduik
kost €5 per kind met een
maximum van €10 per
gezin. Dit bedrag gaat volle-
dig ‘naar de haaien’. Ouders
en/of begeleiders duiken
gratis mee. Elke zeeduik
wordt bovendien door
Center Parcs met €5 ge-
sponsord.

Het is ook mogelijk om je 
zeeduik te laten sponsoren
door familieleden, vrienden
en collega’s.

Vooraf aanmelden is moge-
lijk via www.wnf.nl/haaifuif

Spetterende ‘Haaifuif’ bij Take Five
Als feestelijke afsluiting van de haaienactie van het Wereld
Natuur Fonds, organiseren WNF-vrijwilligers op zondag 
10 september een Haaifuif op het strand bij strandpaviljoen 
Take Five. De WNF-Rangeractie voor de haai is onderdeel van de 
WNF-bewustwordingscampagne over de zee onder de noemer
‘Kies voor een levende zee’.

Schuurman bespeelt al 60 jaar
de viool en speelt allerlei 
soorten muziek, van klassiek
tot jazz, zoals hijzelf zegt.
ChâteauFique is een Neder-
landse groep die zich heeft toe-
gelegd op muziek uit de jaren
dertig en veertig van de vorige
eeuw. Zijn baseren zich op het
repertoire van de Hot Club de
France, een stijl die ook wel
zigeunerjazz wordt genoemd.

Naast bekende nummers uit
die tijd spelen zij ook ‘gipsy
music’ uit recentere tijden.

Schuurman heeft in het verle-
den veel in Zandvoort opgetre-
den. Mooie momenten heeft
hij bijvoorbeeld beleeft bij Jan
Termes in de Raadsheer op het
Dorpsplein. Het optreden in
café Oomstee begint om 20.30
uur en is gratis toegankelijk.

Louis Schuurman in café Oomstee
Zaterdag 16 september aanstaande zal de bekende Zandvoortse
violist Louis Schuurman met de band ChâteauFique optreden in
café Oomstee.

derdaad over de stoep verder.
Maar het geeft weer aan dat
er zo weinig wordt nagedacht
op de Zandvoortse afdeling
‘planning’. Waarom deze doe-
ken niet al vrijdag ophangen,
zoals ik in omringende
gemeenten heb gezien? Of
een half uurtje later. Nee
hoor, precies tussen 8 en half
9, in de kinder-ochtendspits. 

Als ik rond half 9 terug fiets
en weer bij de rotonde kom is
de ambtenaar al klaar.
Natuurlijk, veel werk was het
niet. En zelfs dat het doek
achterstevoren hangt ver-
baast me al niet meer. De
betreffende ambtenaar zou
misschien zelf het advies van
het spandoek maar eens moe-
ten opvolgen!

Marco Antheunisse
Verkeersouder Beatrixschool

Open Dag bij Pluspunt
Op zaterdag 9 september houdt Pluspunt weer van 11.00 tot
15.00 uur haar jaarlijkse open dag in het gebouw aan de
Flemingstraat 180. Op deze dag kunnen geïnteresseerden voor
een cursus, workshop, activiteit of lezing meer informatie 
krijgen en zich inschrijven.

Er kan onder andere aan de
volgende proeflessen/work-
shops worden meegedaan:
theatersport, bridge, verhalen
schrijven, peuters in beweging,
tarot en authentiek spreken.
Maar natuurlijk is er ook heel
veel informatie over alle ande-
re cursussen en activiteiten.
Diverse docenten zullen aan-
wezig zijn om vragen te beant-
woorden en materialen te
laten zien.

Uiteraard is er ook aan de kin-
deren gedacht. Zij kunnen zich
vermaken op het springkus-
sen, hapje eten bij het pan-
nenkoeken bakken en lekker
dansen bij de mini-kinderdis-
co. De buitenschoolse opvang
De Boomhut is deze dag
gewoon open. De leidsters zijn
aanwezig om vragen te beant-
woorden en een rondleiding 
te geven door de gezellige
ingerichte lokalen. Om 13.00

uur zal de eerste expositie 
van Pluspunt worden ge-
opend. Fotograaf Onno van
Middelkoop staat de komen-
de maanden centraal met
mooie plaatjes uit zijn collec-
tie.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Renz Koning van Pluspunt:
tel. 5717113 of email:
r.koning@pluspuntzandvoort.nl

Spelletjeskaarten voor de
Haaifuif zijn ook ter plekke
te koop. Activiteiten zijn
onder meer een spelletjes-
circuit in het teken van de
wondere wereld onder zee
en een puzzelroute. Kinderen
kunnen zich laten schmin-
ken en er is een grabbelton.
Verder kan je op de foto met
een zeemeermin, zal een
troubadour een echt haaien-
lied ten gehore brengen en
is er een WNF informatie- en
verkoopkraam.
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Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand september
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

Darts Open 2006

Schrijf je nu in voor het 2de stranddarttoernooi
Darten 5 euro!! • BBQ 10 euro!!
Que pasa playa
Snackbar Het Plein • alexander_slag@hotmail.com 

HET PAKHUIS
de grondleggers

van de 
nederlandstalige

reggae

23 September
Live muziek

Que pasa playa
6

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Iets te (ver)kopen?
Plaats een
Zandkorrel 
(zie pagina 8)
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Een Nieuw Filmjaar

Stephanie

RAM
21 mrt. - 20 apr.

STIER
21 april - 20 mei

TWEELINGEN
21 mei - 20 juni

KREEFT
21 juni - 22 juli

LEEUW
23 juli - 22 aug.

MAAGD
23 aug. - 22 sept.

WEEGSCHAAL
23 sept. - 22 okt.

SCHORPIOEN
23 okt. -22 nov.

BOOGSCHUTTER
23 nov. - 21 dec.

STEENBOK
22 dec. - 20 jan.

WATERMAN
21 jan. - 19 feb.

VISSEN
20 feb. - 20 mrt.

Zet je rond de 12e schrap voor een
grote omwenteling - het einde of
het begin van iets belangrijks.Wat
speurwerk brengt je de oplossing
van een eeuwige mysterie. Op het
werk moet je een rivaal (M/V) in
de ogen zien.

Niet de moed verliezen, nu je doel
zo dichtbij is! Idem dito in de strijd
om een nieuwe vlam.Thuis wacht
na een warm maal een lippen-
schroeiend dessert. Rond volgen-
de week staat de wind gunstig
Voor zakelijke relaties.

Begin de week met een grote voor-
jaarsschoonmaak. Wat later heb-
ben singles helaas nog scherven
van hun gebroken hart bijeen te
vegen. Overval je partner met een
onverwacht avontuur onder blote
hemel, Boogschutter.

“Zij die delen, weten wat genieten
is”, wist men al in de Oudheid. Een
smakelijke yup blijkt tussen de
lakens een tegenvaller. Nee, dán
met de eigen bedfluisteraar...Voor
familie-overleg ben jij deze week
tot de tanden gewapend.

Het najaar inspireert je tot zéér
luchtig kleedgedrag. Een erg ver-
legen tiep ben je kwijt als jij je
mond niet open doet. Met je eigen
lover leidt het uitwisselen van fan-
tasieën tot meer....Ga deze week
ertussen uit! 

Gestrest? Ga bij lieve vrienden in de
watten liggen. Je ontmoet iemand
die aan een héél prille oude vlam
doet denken. Een relatie? Bij een
ruzie ben je je betere helft de baas.
Probeer het snel goed te maken en
er niet lang over te doorzeuren.

Jouw wijsheid helpt een
vriend(in) uit de penarie. Een toe-
vallige ontmoeting leidt tot een
knetterend vuurwerk. Begin vol-
gende week kan een gesprek met
een zeer goede vriend(in) zeer
verhelderend werken.

Je hebt de nieuwe mode al in de
kast hangen.Trek daar alle tact uit
voor dat lekkere slechte ding met
bindingsangst. Wie dat al heeft
overwonnen, swingt zowat de
‘echtelijke’ sponde uit. Op je werk
krijgt je baas het benauwd van je.

Voo je het weet ben je de spil van
een eindeloze soap. Een vrolijke
macho brengt het Grote Genieten
- maar geen Eeuwige Trouw. Een
gehate collega laat zich van een
verbazend goede kant zien. In een
ongelijke strijd schiet je een onbe-
kende te hulp.

Aan het einde van deze week
geen klein hoekje onbespied.
Zéker niet van die handy man,
die (niet slechts) je huis helpt
renoveren. Het zou heel goed
kunnen dat er meer in het vat
zit. Kijk wel goed uit je ooghoe-
ken! 

Trek er even solo op uit om op te
laden. Salsa vervolgens het club-
circuit aan je voeten. Een avond
uit met je partner en zijn maten
kan slecht uitvallen voor je
gemoedrust. Medio deze week
heb je een extra push nodig om
je te bewijzen.

Laat bij een meevaller voor één
keer je geld onbezorgd rollen.
Troost je met de video van
Gladiator bij ontstentenis van
échte woeste krijgers. Met de
eigen held breken heerlijke nostal-
gische tijden aan.
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1. Rimmel
professional eyebrow 
pencil € 4,99

2. Max Factor 
eyebrow pencil € 6,95

3. Her_me 
wenkbrauwgel € 8,95

4. Sisley 
eyebrow pencil chestnut

€ 29,95

5. Sisley Cosmetic 
puntenslijper € 14,95 
(of gratis bij eyebrow pencil)

6. Biotherm 
design brows precise
lining € 14,50

7. Yves Saint Laurant
Eyebrow Enhancer Duo

€ 25,50 

8. Tweezerman 
pincet € 19,00

9. Dior 
powder eyebrow pencil

€ 17,35

10. Lancaster 
Brow Structure shaping 
pencil € 15,00

De tien
De wenkbrauwen mogen

weer volop in het licht
staan de aankomende

winter. De top-tien 
producten voor het meest

natuurlijke resultaat.

Zo ga je een half jaar niet
naar de bioscoop en zo ga je
ineens twee avonden achter
elkaar. Eigenlijk zou ik veel
vaker moeten gaan (vanwe-
ge mijn studie filmweten-
schappen), maar ja, een dvd
is zo makkelijk. Lekker thuis
op de bank, pauze wanneer
je wilt. Om naar de wc te
gaan, om even wat eten of
drinken te pakken. Een film
kijken in de bioscoop is
eigenlijk veel echter, je
belééft een film in plaats van
dat je er naar kijkt. Vorige
week heb ik twee totaal ver-
schillende films in twee
totaal verschillende biosco-
pen gezien. De eerste was
The Da Vinci Code in Brink-
mann, Haarlem. Goede film,
maar zo’n bezoek aan Brink-
mann bevordert niet het
bioscoopbezoek. Juist het
tegenovergestelde.Wat een
smerige, ongezellige, lelijke
zooi daar. Bij binnenkomst
lijkt het een muffe kelder. De
wc’s zijn smerig, overal ligt
popcorn op de grond. Als je
hier een keer bent geweest,
kan ik me heel goed voor-
stellen dat je voortaan kiest
voor die dvd thuis op de
bank. Bah. Gelukkig heeft
het tweede bioscoopbezoek
weer het één en ander goed-
gemaakt. Volver, een mooie
Spaanse film, in een filmhuis
in Leiden. Eenvoudig, maar
gezellig en schoon. Boven-
dien gaat mijn voorkeur uit
naar wat kleinere filmhui-
zen, in plaats van de massa-
bioscopen. Het draait om de
film zelf, niet om het half
uur reclame vooraf.
Gelukkig heeft Zandvoort
een nette bioscoop met lek-
kere stoelen. Met af en toe
goede films. Deze week is de
filmclub van Simon van
Collem weer begonnen. Elke
woensdagavond (van sep-
tember tot en met mei)
wordt een ‘arthouse’ of
‘kunstzinnige film’vertoond.
Voor de liefhebber van cul-
tureel verantwoorde films,
zonder reclame! Ik ben blij
dat deze mogelijkheid be-
Zandvoort. Mijn goede voor-
nemens voor het nieuwe
filmjaar: meer kwaliteitfilms
in de bioscoop kijken, en
nooit meer naar Brinkmann.

ANDWhat’s
new

What’s
hot!?

Kleuren winter
2006/2007
Bruin- en grijstinten nemen in
belangrijkheid toe. Ook bruin-
tinten die naar het geel en
groen gaan zoals goud, oker en
olijfachtige kleuren
zul je veel zien dit
najaar. Groentinten
die naar het blauw
toegaan en blauwtin-
ten die naar het groen
gaan. Verder zijn de
rood-roze en paarstin-
ten veel gezien.

Wat moeten we het komende najaar en de
winter gaan dragen in Nederland? Handig is
om te weten wat de nieuwste snufjes, tips en
modes zijn op het gebied van kleding. Leef je uit in de winkels
en neem de volgende ideeën mee als je gaat shoppen.

Minder vrouwelijk 
De mode wordt iets minder
vrouwelijk. Het kostuum zal je
veel gaan terugzien, al dan niet
met gilet. Je ziet zowel korte

als lange jasjes,
een beetje uni-
formstijl. De broe-
ken worden wat
wijder. De nadruk
blijft op de taille
en ook de ver-
hoogde taille blijft
gezien.

De jas
De capes en poncho’s zijn er
weer, of eigenlijk nog steeds.
De jassen worden wat wij-
der, worden soms wel gedra-
gen met ceintuur en zijn al
dan niet afgezet met bont.

Volume
De kragen worden groter, de
mouwen krijgen meer volume.
De mouwen hebben vaak een
3/4 lengte. Daaronder kan een
lange mouw gedragen worden
of, helemaal hip: een lange
handschoen.

Accessoires
De tassen zijn nog steeds
groot. Nieuw zijn de kettingen
als hengsels. Hoeden en pet-
ten zal je zien in allerlei vor-
men en materialen. de cein-
tuur is nog steeds een
belangrijk item. De lange
handschoen is dit seizoen

helemaal in. Vooral in combi-
natie met de 3/4 mouw dus.

Laagjes
Veel laagjes over elkaar. 3/4
mouwen over lange mouwen,
korte jurkjes of rokjes over leg-
gings of broeken, vestjes of
gilets over blouses, enz.

Gebreid
Gebreide truien, vesten of jur-
ken, met ajourpatronen, kabels
of ingebreide patronen.

De jurk 
De jurk blijft wel in het beeld.
Zowel korte jurken gecombi-
neerd met leggings als lange
tunieken met daaronder een
broek of legging. Nieuw is de
trui-jurk of wel de lange trui
tot op de knie, meestal gedra-
gen met een ceintuur en met
een legging, strakke broek of
maillot eronder.

HOROSCOOP
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Ooit begon het met
de driewielige Messerschmitt

Nostalgie:
De eerste tv-uitzending

Vrijheid, blijheid. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond al snel
de behoefte naar gemakkelijk en vooral betaalbaar gemotori-
seerd vervoer. Door de wens naar comfort ontstond de
Messerschmitt, een auto net zo duur als een flinke motorfiets.
Het haalbare alternatief voor de fiets was geboren.

‘De Toverspiegel’. De titel van het eerste televisiedrama dat op
2 oktober 1951 door de Nederlandse Televisie Stichting werd uit-
gezonden. Het was een bijzondere uitzending, want het was de
eerste keer dat Nederland kon kennismaken met de toverspie-
gel die televisie heette.

Na de tweede wereldoorlog
groeide de behoefte aan goed
gemotoriseerd personenver-
voer. Het enige gangbare alter-
natief was de motorfiets, maar
vooral door de wisselende
Nederlandse weersomstan-
digheden verre van ideaal.
Juist dat onberekenbare 
klimaat plus de
snel groeiende be-
hoefte naar com-
fort droeg bij aan
de opkomst van
het driewielige
autootje.

De eerste Messer-
schmitt werd aan
het Nederlandse
publiek getoond in
1953. Het autootje
voldeed aan alle
wensen van die
na-oorlogse jaren:
beschutting tegen
het weer, betaal-
bare aanschaf- en
verbruikskosten en een per-
soonlijk vervoermiddel. Er was
plaats voor twee volwassenen:
de bestuurder op de voorste
stoel en de passagier op het
achterbankje. De aanschafprijs
van slechts 2.100 Duitse mar-

ken en lag daarmee niet veel
boven die van een flinke
motorfiets. Fritz Fend, een
vliegtuigconstructeur, ont-
wierp een aerodynamische,
volledig overdekte driewieler.
De ingenieur was tijdens de
oorlog werkzaam bij vliegtuig-
bouwer Willy Messerschmitt

en verantwoordelijk voor de
jachtvliegtuigen die er gepro-
duceerd werden. Door die ach-
tergrond van de ontwerper leek
het autootje misschien zo op
een vliegtuig zonder vleugels.
Fend had geluk, een vereniging

voor de belangen van oorlogs-
invaliden zag er wel wat in.
Vooral toen een vergelijkings-
test met een rolstoel zeer gun-
stig uitviel.

De ontwerper noemde zijn con-
structie ‘Kabinenroller’. In het
Nederlands zou het zoiets bete-
kenen als scooter met een cabi-
ne. Het geheel had iets weg van
een vliegtuigcockpit doordat de
stoelen achter elkaar geplaatst
waren. Het gevalletje werd ooit
omschreven als: ‘meer een
vliegtuig dan een scooter, meer
auto dan vliegtuig, meer scoo-
ter dan auto’. Autobladen
beschreven de unieke creatie als
een dwergauto. Het chassis

bestond uit een bui-
zenframe in een zelf-
dragende stalen
‘badkuip’. Deze ‘bad-
kuip’ was aan de
voorkant laag, het-
geen een gemakke-
lijke instap oplever-
de, en hoog aan de
achterkant. Door het
midden liep een
soort ruggengraat
met verstevigingen.
Het doorzichtige
deksel van de bad-
kuip scharnierde 
zijwaarts om de 
passagier in te laten
stappen.

De Messerschmitt was een
unieke creatie van een waar
genie. Het autootje paste 
helemaal in die tijd en zal 
bij menigeen nostalgische
gevoelens oproepen.

Een handjevol Nederlanders
heeft voor dit experiment op 2
oktober 1951 een ontvangtoe-
stel. Het grote publiek maakt
met het medium televisie ken-
nis via de kranten die bol staan
van de voors en tegens van de
opkomende televisie. De eerste
uitzending wordt namens de
regering geopend door Zijne
Eminentie Mr. J.M.L.Th.Cals van
het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen
(OK&W). De staatssecretaris
roemt het “Het nieuwe wonder
van menselijk vernuft.” Toch
klinkt voor de zwart-wit came-
ra’s een bezorgde ondertoon
door:“Het leven wordt meer en
meer beheerst door de tech-
niek, niet alleen tijdens het
arbeidsproces, doch ook en zélfs
in de recreatie. De regering is
zich ten hoogste bewust van
haar verantwoordelijkheid in
deze….”

“Televisie is zenuwen”, weet
Jeanne Roos, televisie-omroep-
ster van het eerste uur, nog van
die eerste uitzending. “Van de
zenuwen was ik een uur te
vroeg, het was heet in de stu-
dio en schel van het licht. Het
programma  werd verzorgd
door de ‘Nederlandse Televisie
Stichting’ (NTS) en duurde bij
elkaar 90 zenuwslopende
minuten”. In het eerste filmpje
wordt aandacht besteed aan de

start van de Deense televisie,
die op dezelfde dag de lucht
ingaat. Gevolgd door een film-
pje van de Rijksvoorlichtings-
dienst over het gieten van een
carillon. Daarna een lezing van
hoogleraar Prof. Dr. Ing. N.A.
Halbertsma over het thema
‘De leek en de televisie’. Wat
later vast gebruik zou worden
bij de NTS is het volgende pro-
gramma-onderdeel: een tien
minuten durende pauze. Het
programma gaat verder met
het tv-spel ‘De Toverspiegel’.
Het televisiespel is geschreven
door Willy van Hemert, Peter
Koen en Evert Werkman. Onder
de toneelspelers en -speelsters
van dit eerste officiële drama
op de NTS zijn klinkende
namen als Louis Bouwmeester,
Albert van Dalsum, Ank van
der Moer en Hetty Blok.

Het Utrechts Dagblad schreef
na de uitzending: “We keken
naar de toverspiegel die tele-
visie heet. En die net als de
toverspiegel waar we in onze
jeugd van droomden, zó duur
is dat je voorlopig nog een
prins of een prinses moet zijn
om er één te kunnen kopen.”
Bron: Nederlands
Audiovisueel Archief

Beeldenexpositie bewijst vitaliteit ouderen 
Allen zijn van vóór 1940. Toch bruisen de 12 kunstenaars nog
van kunstzinnige activiteit. Veertig beelden van hun hand wor-
den getoond in het park van het voormalig buitenhuis
Akerendam, vlakbij NS station Beverwijk. Het park is voor het
publiek toegankelijk tot en met 29 oktober 2006.

‘Het is tijd om te oogsten’. De
titel van deze bijzondere expo-
sitie slaat op zowel de 90ste
verjaardag van de organiseren-
de Stichting Sluyterman van
Loo als op de leeftijd van de
beeldende kunstenaars. De
beelden maken duidelijk dat
hun makers iets van het leven

blijven maken ondanks de
belemmeringen van het ouder
worden.

De veertig sculpturen van hun
hand hebben in de tuin een
plek gekregen alsof ze met de
omgeving versmolten zijn. Het
van oorsprong zeventiende-

eeuwse park is normaal niet
voor publiek geopend. De rus-
tieke omgeving plus de leeftijd
van de deelnemende kunste-
naars voegen iets extra’s toe.
Een dimensie van vrijheid en
autonomie, ongehinderd door
ambitie, druk van buiten. De
tuin wordt door de beelden
helemaal een oase van rust en
ruimte. De kunstenaars verte-
genwoordigen verschillende
richtingen in de Nederlandse
beeldhouwkunst van na 1950.
Er staan beelden van klinken-
de namen als Carel Kneulman,

Shinkichi Tajiri, Loes van der
Horst en Carel Visser.

De Stichting bestaat dit jaar
90 jaar. Het charitatief fonds
ondersteunt projecten die zich
richten op het welzijn van
ouderen in Nederland. De
Stichting is in 1916 opgericht
door mej. H.F. Sluyterman van
Loo, met als doel het huisves-
ten van ‘bejaarde ongehuwde
dames’ in haar ouderlijk 
huis: de zeventiende-eeuwse
buitenplaats Akerendam in
Beverwijk. Het 90-jarig be-
staan van de stichting wordt
gevierd met deze tentoonstel-
ling en een begeleidende boek.

De samenstelling van de ten-
toonstelling is verzorgd door
kunsthistoricus Robert de Haas
en gastconservator Paul van
Vliet.

Gelijktijdig verschijnt ook een
boek, waarin interviews van
gastconservator Paul van Vliet
met de exposanten worden
opgenomen. De interviews
bewijzen dat ‘ouder worden’de
vitaliteit niet hoeft aan te tas-
ten. De (tijdelijke) beeldentuin
ligt aan de Velserweg 
20 in Beverwijk en is geopend
tot 29 oktober 2006, van 
dinsdag t/m zondag van 11.00
tot 17.00 uur

De overdekte driewieler was een goed alternatief voor 
de motorfiets
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Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Schitterende 4 kamermaisonnette gesitueerd op 
de 3e en 4e verdieping van het statige complex 
“Duinzicht” aan de zuidduinen. Lift en eigen 
parkeerterrein aanwezig. 

Ind. 3e et.: hal; toilet; woonkamer met schouw 
en balkon, ruime keuken met apparatuur en 
inbouwkasten; 4e et.: gang; 2e toilet; grote
slaapkamer (4,6x4,15m) met balkon en toegang 
tot badkamer met douche en wastafelmeubel; 
2e en 3e slaapkamer.

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

In rustige en kindvriendelijke woonwijk nabij 
duinen ligt dit goed onderhouden halfvrijstaand 
woonhuis met garage en voor-, zij- en achtertuin 
met achterom. Ind. begane grond: entree, hal 
toilet, gang met kelderkast, woonkamer (ca.
23m2) met open keuken (v.v. gaskookplaat, koel-
kast en afzuigkap) en toegang naar de tuin. 
1e et.: overloop, 3 slaapkamer; badkamer met 
douche en wastafel; 2e et.: overloop; slaapkamer 
met dakkapel; berging. Het pand is v.v. kunststof 
kozijnen met isolatieglas. Per direct beschikbaar.

Vraagprijs € 329.000,- k.k.

Fahrenheitstraat 55 Doctor C.A. Gerkestraat 72 Cort van der Lindenstraat 2/22

In perfecte staat van onderhoud verkerende vrijst. 
villa met garage, oprit en tuin op het zuiden. In 
2002 is de woning geheel, met gebruikmaking 
van luxe en duurzame materialen gerenoveerd, 
uitgebouwd en is de kapverdieping verhoogd. 
Grondopp. 485 m2. Ind. hal; wandcloset; woonkmr 
met open haard en zandstenen schouw, zeer riante 
woonkeuken met spoeleiland en div. inbouwapp.; 
1e et.: masterbedroom met riante en luxe badkmr; 
2e slaapkmr; kastenwand op overloop (vh sl.k.); 
2e et.: 2 slaapkmrs met dakkapel; 2e badkmr. 

Vraagprijs € 1.075.000,- k.k.

18

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Genieten van het mooiste zeezicht van
Scheveningen tot IJmuiden!
• Schitterend 3 kamer (voorheen 4) hoekappar-

tement met moderne open woonkeuken;
• De fraaie keuken is v.v. een keramische 

koopplaat, vaatwasser. magnetron, etc;
• Moderne badkamer v.v. Bruynzeel douche-

opstelling en inbouwspots;
• De extra ramen in de zijgevel zorgen voor

veel licht en extra zeezicht;
• Tevens garagebox met elektrische deur te

koop voor € 30.000,= k.k.;
• Kortom een topappartement die u zal 

verassen!
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

De Ruyterstraat 2-8,
Zandvoort

Vraagprijs: € 289.000,= k.k.

• 4-kamerhoekappartement met 2 balkons
en inpandige berging in de onderbouw;

• Modern, sfeervol en goed onderhouden
appartement;

• Moderne en functionele keuken v.v. diverse
inbouwapparatuur;

• Lift in gebouw aanwezig;
• Parkeren op eigen terrein!!
• Woonoppervlakte ca. 95 m2 (incl. balkons)

Burg. Van Alphenstraat 57-6,
Zandvoort 

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Actieve makelaardij voor slechts 0,95% 
(zonder voorwaarden)

NIEUW

ZandvoortPas aanbiedingen nu 
ook op internet:

www.zandvoortpas.nl
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Autosport
DTM weekend toch met Jeroen Bleekemolen

Het had zo mooi kunnen zijn. Dat had Colin Kolles eigenaar van
het Futurecom team kunnen bedenken, voordat hij Jeroen
Bleekemolen aan de kant had gezet. Waar de Aerdenhoutenaar
met een podiumplek wist te eindigen in de Porsche Carrera Cup,
daar stond het Futurecom team met lege handen.

de VW ADAC Polo Cup. Het liep
ietwat anders voor de
Zandvoorter. In een actie om
de Duitser Constatin Dressler
te passeren in het Scheivlak
verloor Kalff bijna de controle
over de auto en wist hij met
het nodige kunst en vliegwerk
de auto in de race houden. “Ik
wilde Dressler in het Scheivlak
passeren, maar ik remde te
laat. De auto brak uit, waarna
ik in het grind terechtkwam. Ik
kijk verder met een goed
gevoel op de race terug. Het
was een leuke wedstrijd, met
veel uitremmen en verdedigen.
Ik heb echt gelachen tijdens de
race, zo had ik het naar mijn
zin”, aldus Kalff. Er waren zelfs
toeschouwers die meenden
dat Kalff bij dat uitstapje zat
te zwaaien naar het publiek.
De Zandvoorter was de abso-
lute smaakmaker van de race,
dat ongetwijfeld met de natte
baan te maken had. Kalff wist
hoe hij de lijnen moest rijden.
De race werd gewonnen door
Jimmy Johansson die in de eer-
ste race op zaterdag de titel al
veilig stelde. Tweede werd
Nicolas Kentenich en derde de
eerder genoemde Constatin
Dressler.

Porsche Cup
Een andere belangrijke race
was zoals gezegd de Porsche
Carrera Cup, waarbij een flink
aantal Nederlanders meedeed.
Zo waren er Patrick Huisman,
Menno Kuus, Robert van den

Hockey
Hockeydames gaan door!

Het damesteam van de Zandvoortsche Hockey Club begint
komende zondag aan het seizoen 2006/2007 met een uitwed-
strijd tegen Magnus in Schagen.

Het heeft er enige tijd naar
uitgezien dat de dames zich
net als het herenteam zou
moeten terugtrekken uit de
competitie omdat er onvol-
doende speelsters beschikbaar
waren. Spelen is toch mogelijk
geworden door de komst van
een aantal speelsters van bui-
ten af en een aantal jeugd-
speelster die zich bereid heb-
ben verklaard in het eerste

damesteam mee te spelen.

De eerste volgende thuiswed-
strijd is zondag 17 september
om 12.45 uur tegen Saxenburg
uit Haarlem. De Zandvoortse
dames zijn ingedeeld in de 
4e klasse D met Alkemade,
Berkel Roderijs, FIT, Haarlem,
Kikkers, Magnus, Saxenburg,
Spijkenisse en Tempo’34
(Rotterdam).

Softbal
Fors verlies gehavende 

ZSC softballers
Een met een aantal invallers spelend ZSC-herensoftbalteam
heeft de uitwedstijd tegen Vennep Flyrers 2 met 16-6 verloren.
De Zandvoorters hebben de gehele wedstrijd tegen een achter-
stand moeten aankijken.

Toch kwam ZSC in de eerste
inning op een 0-1 voor-
sprong door Ben de Jong, die
na een infieldhit door Jan
Piet Paap en Han van Soest
over de thuisplaat geholpen
werd. In de gelijkmakende
inning maakte de thuisclub
direct duidelijk de overwin-
ning in eigen huis te willen
houden. Pitcher Han van
Soest moest zeven honksla-
gen laten passeren, wat de
Vennepers een 7-1 voor-
sprong opleverde.

In de 2e en 3e inning snoep-
te ZSC drie punten van de

achterstand af door runs van
Ruud Bijl en Danny van
Soest. In de 3e inning kwam
ook Hans Rijnders, die met
een slaggemiddeld van
1.000 (3 uit 3) uitstekend op
dreef was, nog over de thuis-
plaat, 7-4. In de gelijkmaken-
de 3e slagbeurt liep Vennep
Flyrers uit naar 11-4. In de 4e
en 5e inning scoorde de
thuisclub opnieuw waardoor
de stand op 15-5 kwam. In 
de 6e en laatste inning
scoorde beide teams nog
één keer wat een eindstand
van 16-6 voor de thuisclub
opleverde.
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Berg en vader Michael samen
met zoon Jeroen Bleekemolen.
De laatste mocht van een vier-
de plek vertrekken. Voor de
jonge Bleekemolen stonden de
Britten Richard Westbrook en
Chris Mamerow en de
Oostenrijker Richard Lietz. De
start was prima maar
Bleekemolen junior moest de
derde plek toch weer snel
afstaan. De slotfase was dui-
delijk wel voor Jeroen
Bleekemolen die niet meer bij
Westbrook kon komen en uit-
eindelijk tweede werd. Achter
Bleekemolen werd Uwe Alzen
derde. Alzen was in 2001 de
allereerste winnaar van de
DTM uitgave op Zandvoort.

Formule 3
In de Formule 3 reden drie
Nederlanders mee. Naast
Giedo van der Garde, die in de
eerste race nog tweede werd
achter teamgenoot Di Resta,
kwamen ook Dominick
Muermans en Recardo Bruins
in actie voor het Van
Amersfoort Racing Team. Het
Nederlandse team rijdt nor-
maal gesproken in de Duitse
Formule 3 kampioenschap,
maar maakte voor dit week-
end een uitzondering. In de
tweede race was het Charlie
Kimball die de race won voor
Sebastian Vettel en Kazuki
Nakajima. De tweede race
werd bepaald door de keuze
van de banden. Bij het vertrek
leken de rijders met de 
regenbanden in het voordeel.
Onder deze groep rijders ook
Van der Garde. De andere
Nederlanders Muermans en
Bruins reden met slicks en die
bleken de beste keuze te 
hebben gemaakt.

Het was nog knullig ook
omdat de teamgenoten
Vanina Ickx en de opvolger van
Bleekemolen, de Deen Nicolas
Kiesa, elkaar bij het ingaan van
de Audi S bocht raakten. Een
slechtere reclame was niet
denkbaar, want zowel Ickx als
Kiesa reden in een Audi. De
mensen van Audi waren er
zelfs getuige van hoe de beide
rijders van hetzelfde team
elkaar elimineerden voor een
fatsoenlijke uitslag. Ickx viel uit
en Kiesa reed een kansloze
wedstrijd.

DTM
Hoofdrace van het mooie pro-
gramma was uiteraard de
DTM. De Brit Jamie Green was
de snelste, direct gevolgd door
maar liefst vier Audi rijders,
onder wie de latere winnaar
Tom Kristensen. De Deen eiste
bij de tweede stop de hoofdrol
op omdat hij te vroeg weg
reed. Met tank en al reed
Kristensen de baan weer op.
Als een verbrandingraket van
een Space Shuttle vloog de
tank er voor de Tarzanbocht af
en kon Kristensen zijn weg
voortzetten. De Deen was suc-
cesvol, want hij won de race
voor klassementsleider Bernd
Schneider en Martin Tomczyk.
Schneider reed een race zoals
hij dat ook deed in 2003, toen
hij van achter uit tweede werd
achter toenmalige winnaar
Christijan Albers. Deze race
was minder indrukwekkend
omdat Schneider iets verder
naar voren stond, maar de
Duitser dwong wel respect af
bij het publiek omdat de race
met kleine en grote incidenten
werd afgewisseld. Met de
tweede plaats in deze DTM
race blijft Schneider zijn con-
currenten, de Canadees Bruno
Spengler en de uiteindelijke
winnaar Tom Kristensen, voor
in het kampioenschap.

Polo Cup
Allard Kalff ging voor een podi-
umplek in de tweede race van

De 
adverteerders

van deze
week

Dankzij onze adverteer-
ders kunnen wij u op de 
hoogte houden van alles
wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de
krant van deze week zijn:

(in alfabetische volgorde)

Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee

Del Mar, Café Restaurant
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Laurel & Hardy
Meijershof, Restaurant
Monuta
Nova College
Pluspunt
Take Five
Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar

Versteege’s IJzerhandel
Vista Vastgoed
Waves Beach & Health center
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zmash! Badmintonclub

Strandpagina
6 Que Pasa
9 Club Maritime
18 Thalassa
20 Strandpaviljoen Jeroen
23 Club Nautique
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ZANDVOORT “HET HUIS MET DE DOLFIJNEN”
4 LUXUEUZE APPARTEMENTEN

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

Hogeweg 46 Zandvoort

Luxueus kleinschalig appartementen complex 
bestaande uit 4 appartementen met parkeerplaats op privéterrein

Twee dubbele inpandige parkeergarages
vanaf € 50.000,- v.o.n.

Prijzen vanaf € 350.000,- v.o.n.

De oppervlakten variëren van 100 tot 120 m2

(exclusief berging en terras/balkon)

Uitgebreide brochure op aanvraag

Ringrace 
bij 

Zandvoortse
redding-
brigade

Zaterdag 26 augustus
vond voor de Noordpost
van de Zandvoortse
Reddingsbrigade de
Ringrace 2006 plaats.
Aan het eind van de 
middag verschenen 19
ploegen aan de start
voor een wedstrijd 
die meetelde voor het
Nederlands kampioen-
schap vletroeien.

Onder goede weersom-
standigheden, droog, een
zonnetje en weinig wind,
kon rond vier uur de eer-
ste groep starten. In die
race eindigden de heren
van IJsselstein 1 als 
eerste, vlak voor de 
heren van IJsselstein 2. In
de tweede groep ging
lange tijd de boot van
Zandvoort 1 aan de 
leiding, maar in het
tweede gedeelte van 
de wedstrijd schoof 
‘s Gravenzande net
voorbij waardoor zij 
winnaar in de tweede
groep werden. In het
eindklassement voor de
heren greep Zandvoort
eveneens net naast een
podium plaats.

Bij de dames en jeugd
deden minder ploegen
mee. Bij de dames won 
‘s Gravenzande gemak-
kelijk en bij de Jeugd 
roeide alleen de ploeg
van Zandvoort.
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Gemeentelijke publicatie week 33 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
29 augustus en de verdere in week 35 door het
college genomen besluiten zijn 5 september vastge-
steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 september vergadert de Commissie Welstand
en Monumenten. De vergadering begint omstreeks
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Bekendmaking Toezichthouders
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-
tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor
zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft hebben
besloten om de ambtenaren, zoals bekend bij de per-
soneelsadministratie van de HKD/GGD te Haarlem, te
weten, H.F.C. Bol en H. Baltus, aan te wijzen als toe-
zichthouders voor de Woningwet en de bij of krach-
tens deze wet gegeven voorschriften. Dit besluit treedt
in werking één dag na bekendmaking daarvan in deze
krant.

Collegeplan 2006 - 2010 vastgesteld 
In de vergadering van 29 augustus 2006 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders het Collegeplan
2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college
de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -
2010.Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website van de gemeente (onderdeel Nota's,
rapporten, plannen).

Intrekking 
In verband met een nader onderzoek heeft het colle-
ge besloten de d.d. 17 augustus 2006 gepubliceerde
“Toetsingscriteria voor het verlenen van een vrijstel-
ling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor een bedrijfswoning” in te
trekken.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Strandweg 1, plaatsen terrasoverkapping, ingeko-

men 24 augustus 2006, 2006-156Rv 1e fase.
- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, ingekomen 

24 augustus 2006, 2006-157Rv.
- Voltastraat 1a, plaatsen carport, ingekomen 28

augustus 2006, 2006-158Lv.
- Kosterstraat 13a, bouwen woning, ingekomen 

31 augustus 2006, 2006-159Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen.

Bekendmakingen
Artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
naar aanleiding van het verzoek van woningbouwver-
eniging EMM d.d. 26 april 2006 het Uitwerkingsplan
ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe-
ve van het bouwplan voor de Locatie De Duinroos aan
de Flemingstraat 180 hebben vastgesteld. Het uitwer-
kingspan is gebaseerd op artikel 9 van bestemmings-
plan Nieuw Noord. Het Uitwerkingsplan maakt het
mogelijk om op de locatie maximaal 60 woningen,
een kinderdagverblijf en een halfverdiepte parkeer-
garage te realiseren.

Het Uitwerkingsplan, bestaande uit een plankaart,
toelichting en voorschriften ligt met ingang van 8 sep-
tember gedurende zes weken tijdens de openings-
tijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort. Gedurende de 
termijn van de terinzageligging kunnen belang-
hebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen
kenbaar gemaakt te worden bij het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort (Postbus
2, 2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen 
telefonisch (023-5740100) een afspraak met
mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw Koenes (ste-
denbouwkundig), afdeling Ontwikkeling en Beheer,
worden gemaakt.

Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend
dat zij tevens voornemens zijn om naar aanleiding van
het verzoek van woningbouwvereniging EMM d.d. 19
juli 2006 naast het Uitwerkingsplan 'binnenplanse
vrijstelling' ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
te verlenen voor:
- het realiseren van 94 parkeerplaatsen op eigen ter-

rein zoals aangegeven op de bij het verzoek beho-
rende bouwtekeningen van het voorlopig ontwerp;

- het realiseren van een hekwerk met een hoogte van
1,20 meter in plaats van 1,00 meter zoals aangege-
ven op bij het verzoek behorende tekening kenmerk
RO/SK 18/05/06.

De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van 8 september geduren-
de zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij
de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat)
te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzage-
ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel
mondeling hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk
dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedu-
rende werkdagen telefonisch (023-5740100) een
afspraak met mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw
Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling
en Beheer, worden gemaakt.

Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van 
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-
stelling te verlenen voor het:
- veranderen van het entreegebied en het renoveren

van de gevels op het perceel Keestomstraat 25 t/m

147 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-
139Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 08 sep-
tember 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Kapvergunning verleend 
- Kostverlorenstraat 110, 1 dennenboom, verleend 7 

september 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank 
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Ampèrestraat 14, gedeeltelijk veranderen bedrijfs-

ruimte in bedrijfswoning, verzonden 31 augustus
2006, 2006-075Rv.

- Boulevard Paulus Loot 19, verbouwen restaurant,
verzonden 01 september 2006.

Evenementenvergunningen verleend 
Hierbij maakt de burgemeester bekend dat hij op grond
van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort 2005 (hierna APV) een evene-
mentenvergunning heeft verleend voor het houden
van een aantal evenementen een kunststof 'alu-pavil-
joen' op het Badhuisplein op 27 september en 29 sep-
tember tot en met 2 oktober 2006 ten behoeve van
het A1GP-weekend en het 30 jarig bestaan van Holland
Casino. Aan de vergunning zijn voorschriften en beper-
kingen verbonden (verzenddatum 24 augustus 2006).

Daarnaast heeft het college ontheffing verleend op
grond van artikel 4.1.5 van de APV voor het inwerking
hebben voor het in werking hebben van toestellen of
geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een
zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens
voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op
het Badhuisplein op bovengenoemde data. Aan de ont-
heffing zijn geluidsvoorschriften verbonden. (verzend-
datum 24 augustus 2006).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-
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Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
29 augustus en de verdere in week 35 door het
college genomen besluiten zijn 5 september vastge-
steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 september vergadert de Commissie Welstand
en Monumenten. De vergadering begint omstreeks
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Bekendmaking Toezichthouders
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-
tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor
zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft hebben
besloten om de ambtenaren, zoals bekend bij de per-
soneelsadministratie van de HKD/GGD te Haarlem, te
weten, H.F.C. Bol en H. Baltus, aan te wijzen als toe-
zichthouders voor de Woningwet en de bij of krach-
tens deze wet gegeven voorschriften. Dit besluit treedt
in werking één dag na bekendmaking daarvan in deze
krant.

Collegeplan 2006 - 2010 vastgesteld 
In de vergadering van 29 augustus 2006 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders het Collegeplan
2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college
de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -
2010.Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website van de gemeente (onderdeel Nota's,
rapporten, plannen).

Intrekking 
In verband met een nader onderzoek heeft het colle-
ge besloten de d.d. 17 augustus 2006 gepubliceerde
“Toetsingscriteria voor het verlenen van een vrijstel-
ling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor een bedrijfswoning” in te
trekken.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Strandweg 1, plaatsen terrasoverkapping, ingeko-

men 24 augustus 2006, 2006-156Rv 1e fase.
- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, ingekomen 

24 augustus 2006, 2006-157Rv.
- Voltastraat 1a, plaatsen carport, ingekomen 28

augustus 2006, 2006-158Lv.
- Kosterstraat 13a, bouwen woning, ingekomen 

31 augustus 2006, 2006-159Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen.

Bekendmakingen
Artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
naar aanleiding van het verzoek van woningbouwver-
eniging EMM d.d. 26 april 2006 het Uitwerkingsplan
ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe-
ve van het bouwplan voor de Locatie De Duinroos aan
de Flemingstraat 180 hebben vastgesteld. Het uitwer-
kingspan is gebaseerd op artikel 9 van bestemmings-
plan Nieuw Noord. Het Uitwerkingsplan maakt het
mogelijk om op de locatie maximaal 60 woningen,
een kinderdagverblijf en een halfverdiepte parkeer-
garage te realiseren.

Het Uitwerkingsplan, bestaande uit een plankaart,
toelichting en voorschriften ligt met ingang van 8 sep-
tember gedurende zes weken tijdens de openings-
tijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort. Gedurende de 
termijn van de terinzageligging kunnen belang-
hebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen
kenbaar gemaakt te worden bij het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort (Postbus
2, 2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen 
telefonisch (023-5740100) een afspraak met
mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw Koenes (ste-
denbouwkundig), afdeling Ontwikkeling en Beheer,
worden gemaakt.

Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend
dat zij tevens voornemens zijn om naar aanleiding van
het verzoek van woningbouwvereniging EMM d.d. 19
juli 2006 naast het Uitwerkingsplan 'binnenplanse
vrijstelling' ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
te verlenen voor:
- het realiseren van 94 parkeerplaatsen op eigen ter-

rein zoals aangegeven op de bij het verzoek beho-
rende bouwtekeningen van het voorlopig ontwerp;

- het realiseren van een hekwerk met een hoogte van
1,20 meter in plaats van 1,00 meter zoals aangege-
ven op bij het verzoek behorende tekening kenmerk
RO/SK 18/05/06.

De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van 8 september geduren-
de zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij
de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat)
te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzage-
ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel
mondeling hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk
dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedu-
rende werkdagen telefonisch (023-5740100) een
afspraak met mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw
Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling
en Beheer, worden gemaakt.

Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van 
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-
stelling te verlenen voor het:
- veranderen van het entreegebied en het renoveren

van de gevels op het perceel Keestomstraat 25 t/m

147 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-
139Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 08 sep-
tember 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Kapvergunning verleend 
- Kostverlorenstraat 110, 1 dennenboom, verleend 7 

september 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank 
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Ampèrestraat 14, gedeeltelijk veranderen bedrijfs-

ruimte in bedrijfswoning, verzonden 31 augustus
2006, 2006-075Rv.

- Boulevard Paulus Loot 19, verbouwen restaurant,
verzonden 01 september 2006.

Evenementenvergunningen verleend 
Hierbij maakt de burgemeester bekend dat hij op grond
van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort 2005 (hierna APV) een evene-
mentenvergunning heeft verleend voor het houden
van een aantal evenementen een kunststof 'alu-pavil-
joen' op het Badhuisplein op 27 september en 29 sep-
tember tot en met 2 oktober 2006 ten behoeve van
het A1GP-weekend en het 30 jarig bestaan van Holland
Casino. Aan de vergunning zijn voorschriften en beper-
kingen verbonden (verzenddatum 24 augustus 2006).

Daarnaast heeft het college ontheffing verleend op
grond van artikel 4.1.5 van de APV voor het inwerking
hebben voor het in werking hebben van toestellen of
geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een
zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens
voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op
het Badhuisplein op bovengenoemde data. Aan de ont-
heffing zijn geluidsvoorschriften verbonden. (verzend-
datum 24 augustus 2006).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-

ZC W36 C  06-09-2006  10:57  Pagina 22

 

23

gunning 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
werking van het besluit waartegen het is gericht. In
geval van spoed kunt u een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. Indien het een vergunning betreft voor
evenementen, vertoningen op of aan de weg, het hou-
den van optochten, snuffelmarkten, verruiming slui-
tingsuur, ontheffing Zondagwet, exploitatie of speel-
automaten, dient u uw bezwaarschrift aan de
burgemeester te richten.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Zandvoort werd vanaf het
begin door hun gastheren
onder druk gezet. Bas
Lemmens ging in de achtste
minuut in de fout waardoor
Malvin Robert onhoudbaar
voor keeper Jorrit Schmidt het
net deed bollen. Nog voor rust
zou de achterstand voor
Zandvoort verdubbeld worden.
Het was Kalvin Robert die zijn
directe verdediger zijn hielen
liet zien en zijn broer Malvin
strak aanspeelde met de 2-0
als gevolg.

Na rust viel Tjeerd Ariesen in
op de linksachter plaats.
Hierdoor kon de aanval via die
vleugel wat meer geïnitieerd
worden en kon Zandvoort over
twee flanken gaan proberen
wat aan de achterstand te

doen. Echter toen Schmidt in
de 51e minuut onder de bal
doorhaalde, kon Robert zijn
derde doelpunt aantekenen en
was in feite de wedstrijd
gespeeld.

Toch kwam Zandvoort in de
slotfase dichterbij. Allereerst
was het Ferry Boom die via een
mooie slalom door de Helderse
verdediging het leed enigszins
kon verzachten, 3-1. Zandvoort
rook dat het misschien toch
nog voor een stunt kon zorgen.
Het was dan ook invaller
Vincent Hompes die een
teruggelegde bal tot doelpunt
promoveerde, 3-2. Het zou het
laatste wapenfeit zijn.
Komende zaterdag komt het
Edamse EVC op visite. Deze
wedstrijd begint om 14.30 uur.

Het Den Helderse HCSC
was zaterdag te sterk voor
SV Zandvoort. Alhoewel in
de slotfase onze plaatsge-
noten dichtbij een gelijk-
spel waren,gingen ze toch
met een 3-2 nederlaag
terug naar huis.

Voetbal  Zaterdag

HCSC weer te sterk voor 
zaterdagvoetballers

De dwars over het veld staan-
de stormachtige wind zorgde
er voor dat goed voetbal vrij-
wel niet mogelijk was.
Zandvoort werd meteen in de
verdediging gedrukt en doel-
man Edward de Jonge Urbach
redde een paar keer uitste-
kend. Bloemendaal werd in het
offensief gesteund daar de
straffe wind, maar de lange bal
die gehanteerd werd, leverde
verder weinig verrassends 
op. Nee, dan deden de
Zandvoorters het beter. Aan de
inzet ontbrak het al niet, maar
de uitvallen werden zeer geraf-
fineerd opgezet. De bal ging
van speler naar medespeler en
Faisel Rikkers had de
Zandvoorters al vroeg op voor-
sprong kunnen zetten, doch de
bal rolde naast het doel.

De badgasten werden steeds
gevaarlijker met de snelle aan-
vallen en een minuut voor het

rustsignaal legde Rikkers, na
uitstekend samenspel met
Michael Kuijl, de bal in het
doel, 0-1. Dat leek de ruststand
te gaan worden maar de
scheidsrechter had er kenne-
lijk zin in en trok er vijf minu-
ten bij wegens speloponthoud.
Dat kwam Zandvoort goed uit
want plotseling snelde Kuijl
door de Bloemendaalse defen-
sie en zette een 2-0 voor-
sprong op het scorebord.

Dat leek een geruststellende
tussenstand te zijn. Doch na
een minuut legde de soms
warrig leidende scheidsrech-
ter de bal op de stip. De
Zandvoortse aanwinst Aron
Kuilder, die overigens sterk
speelde, duwde zijn tegenstan-
der licht en daarin zag de refe-
ree een strafschop. De bal werd
onberispelijk achter De Jonge
Urbach geknald. De supporters
vreesden het ergste, maar een

minuut later konden zij weer
opgelucht ademhalen. Uit een
vrije trap van Ismael El Bakali
wist de uitstekend debuteren-
de Patrick van der Oord de bal
in het doel te glijden, 3-1.

Zandvoort zat op rozen en
moest de wedstrijd gewoon
zien uit te spelen. Bloemendaal
drong wel sterk aan en
ondanks enige hachelijk
momenten in het Zandvoortse
doelgebied werden er weinig
kansen weggeven. Jammer
was het dat de scheidsrechter
in de slotfase vele gele kaarten
trok en daar werd Max
Aardewerk de dupe van.
Aardewerk werd geheel vrijge-
speeld en  scoorde ook de vier-
de treffer doch de scheidsrech-
ter had al gefloten en  kende
hem de tweede gele kaart toe
hetgeen dus rood betekende.
Ondanks dat er vijftien minu-
ten bij de officiële speeltijd
werd getrokken, de leidsman
had een pauze ingelast om de
verhitte gemoederen af te
laten koelen, kwam het team
van trainer-coach Berry
Buytenhek niet meer in de pro-
blemen en werd een knappe
overwinning behaald.

In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen
heeft het zondagelftal van SV Zandvoort vriend en vijand ver-
rast.Werd vorig seizoen nog met 7-1 en 4-0 het onderspit gedol-
ven tegen Bloemendaal, nu namen de Zandvoorters revanche
door de favoriet voor de titel met 3-1 te verslaan en dat was nog
terecht ook.

Voetbal  Zondag

SV Zandvoort zondag verrast vriend en vijand

Mislukte Zandvoortse aanval
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
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 TOLLENSSTRAAT 57 ZANDVOORT

•  Rustig gelegen, goed onderhouden hoekwoning met 
zonnige achtertuin, achterom en parkeerplaats.

•  Woonkamer met open keuken v.v. diverse apparatuur, 
4 slaapkamers en moderne badkamer. 

•  Vrij uitzicht aan de voorzijde
•  V.v. hardhouten kozijnen en dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 110 m2, inhoud ca. 345 m3

Vraagprijs: € 309.000,-

 PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

•  Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden 
3 kamer appartement (verbouwd naar 2 kamers)

•  Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp
•  Moderne keuken en moderne badkamer
•  V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

 STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

•  Karakteristieke ruime 3-kamerbovenwoning
•  Geheel gerenoveerd en v.v. hoge plafonds, 

paneeldeuren en hoge plafonds  
•  Moderne keuken en moderne badkamer.
•  Royaal dakterras van ca. 30 m2

•  Een appartement om zo te betrekken!
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

 MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT

•  In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden 
2-onder-1 kap woning met garage, oprit en achterom

•  Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard en 
toegang naar de zonnige achtertuin

•  Ruime openkeuken (Siematic) v.v. apparatuur
•  4 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 120 m2, perceelopp. 255 m2 

Vraagprijs: € 499.000,-

 ZEESTRAAT 46 “DE KIPPETRAP” ZANDVOORT

•  Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca 
keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

•  Souterrainwoning met eigen entree en ruime
bovenwoning (verhuurde staat) met eigen opgang

•  Dit goedlopende bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat
•  Pand beschikt over een volledige horecavergunning
•  Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m2 

Vraagprijs: € 695.000,- (incl. goodwill en inventaris)

 KOSTVERLORENSTRAAT 68 ZANDVOORT

•  In het groene hart van Zandvoort gelegen luxe 
vrijstaande villa met rondom fraai aangelegde tuin

•  Het pand is onder architectuur gebouwd 
•  Complete B & O installatie door gehele pand 
•  Totaal voorzien van dubbele beglazing
•  Zeer luxe keuken en zeer luxe sanitair 
•  Een villa met allure en v.v. alle denkbare comfort

•  In het groene hart gelegen, karakteristieke en uitstekend 
onderhouden woning

•  Fraai aangelegde ca. 23 m diepe achtertuin op het 
zuiden met achterom en oprit voor ca. 2 auto’s

•  De woning is smaakvol gerenoveerd in 1999 met 
behoud van authentieke details en is zo te betrekken

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 217 m2

Vraagprijs: € 409.000,- Vraagprijs: € 1.295.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 42 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 169.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Mercedes G 300TD Automaat Van
b.j. 1983, 87200km, €16950

nu €15.500
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

Geldig 
t/m zondag 17 september

• Zonnekorn heel € 1,95
  half € 1,--
• 5 Muesli bollen € 1,50
 Hele dag door warm vers
  brood uit de oven!
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
ZONNEBRILLEN 
25% KORTING

Zandvoort Optiek

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

Binnenkort vergaderen de integrale 
commissie Raadszaken en de 
commissie Planning en Control. 
In deze krant de agenda.

De Mannetjes
Orgel jaar 

weg uit kerk

‘Er zal een toontje lager 
moeten worden gezongen

 aan het Kerkplein’

Draag zelf een kandidaat voor!
(zie pagina 3)

Wie wordt Zandvoorter 
van het jaar 2006?

Op zaterdag 9 september was 
iedereen welkom bij Stichting 
Pluspunt Zandvoort om het 
cursusaanbod te bekijken. 
Pluspunt is dé welzijnsor-
ganisatie van Zandvoort die 
zich inzet voor alle inwoners. 
Voor elke leeftijdscategorie 
was er een keur aan activitei-
ten die op de open dag wer-
den getoond.

door Nel Kerkman

Op het voorplein stond een 
groot springkussen waar de 
kinderen zich lekker konden 
uitleven. Binnenkomend in 
het gebouw werd men ver-
welkomd door een heer-
lijke pannenkoekengeur. In 
de grote zaal waren diverse  
tafels neergezet met infor-
matie over de verschillende 
cursussen. 

Verscheidenheid aan 
cursussen
Met vragen kon men terecht 
bij de docenten en op bepaal-
de tijdstippen kon men zelfs 
meedoen met de proeflessen. 

Er is zo een verscheidenheid 
aan cursussen dat het onmo-
gelijk is om ze allemaal te be-
noemen. Er zijn veel nieuwe 
activiteiten op creatief ge-
bied: Afrikaanse dans met live 
percussie, Afrikaans schilde-
ren op een beker of op een ka-
toenen sjaal, sieraden maken, 
landschapschilderen, schrijf-
maat, stijldansen, techniek 
in en om het huis, authen-
tiek spreken, theatersport en 
poppentheater. Voor de jeugd 
is er onder andere huiswerk-
begeleiding, muziekmiddag, 
regenboog voor de kleintjes, 
stijldansen voor junioren, te-
kenen en schilderen. Buiten 
het normale aanbod is er een 
nieuwe cursus: bewust om-
gaan met faalangst. 

Daar geeft men informatie en 
advies over voorzieningen, in-
stellingen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. Dit 
jaar is er een nieuw service-
punt bijgekomen: WonenPlus 
Zandvoort. Gehandicapten, 
ouderen en chronische zieken 
worden met hulp van vrijwilli-
gers bijgestaan om zo plezie-
rig mogelijk te kunnen blijven 
wonen. Als vrijwilliger bepaal 
je zelf wanneer je iemand 
kunt helpen, als dank ontvang 
je een gratis ZandvoortPas. 

Proeflessen
Tijdens de open dag bestond 
er de mogelijkheid om mee te 
doen aan verschillende proef-
lessen; Theatersport, verhalen 
schrijven, peuters in bewe-
ging en authentiek spreken. 
Niet elke proefles werd be-
zocht door belangstellenden, 
maar bij de les authentiek 
communiceren heb ik mee 
gedaan. Een ware belevenis, 
want niets is moeilijker om  
te spreken over het hier en 
nu, zowel met één persoon 
als met een groep. Jammer 
genoeg was de belangstelling 
voor de open dag door het 
mooie weer minimaal. Voor 
de thuisblijvers een goede  
tip; bekijk de aangeboden 
cursussen op uw gemak 
en mochten er vragen zijn 
dan kunt u altijd telefonisch  
terecht via tel: 
5717373 (centrum) of 
5717113 (noord).

Voor iedereen
Tevens is de expositieruimte 
een aanwinst, daar kunnen 
kunstenaars en cursisten 
hun kunstwerken ophangen. 
Tijdens de open dag werd 
de fototentoonstelling van 
Onno van Middelkoop door 
Renz Koning, sociaal cultureel 
werker bij PlusPunt, geopend. 
Zoals gezegd is Pluspunt er 
voor iedereen en het bete-
kent dat er niet alleen cursus-
sen zijn maar ook een eetcafé, 
een open eettafel, tafeltje 
dekje, inloopactiviteiten, een 
leeskring, korendag, rommel-
markten. 

WonenPlus
In de lokatie in het centrum 
is Loket Zandvoort te vinden. 

Open dag Pluspunt

Hilly Jansen verzorgt een proefles mozaïeken
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Familieberichten

De hartelijkheid en belangstelling
na het overlijden van mijn zoon,
onze papa, broer, zwager en oom

Hans Peter Faber

is voor ons een enorme steun geweest.
Wij zijn daar heel dankbaar voor.

Namens ons allen
Leny Faber-van der Eijk

Burgelijke stand
2 september 2006 - 8 september 2006
Geboren: 
Dana Rose, dochter van: Botman, Leo Joannes Anna 
Maria en: Boogerd, Annette.
Mette Marit, dochter van: van Dam, Tomas Floris en: 
van Diest, Wilhelmina Elbertje.
Lukas, zoon van: Kol, Dennis en: Koot, Mieke.
Sebastiaan Raymond, zoon van: Visser, Sebastiaan 
en: Exel, Denise Epke. 

Ondertrouwd:
van der Ploeg, Hendrik Johan en: Schuiten, Anna 
Marina Jacoba.
Wals, Albert en: Verheijden, Elisabeth Gertruda Maria.

Gehuwd:
van Raalte, Erik en: Veenhuijsen, Monique.
Westerman, Hendrik Cornelis en: Geurts, Adriana 
Antonia Alfons Cornelia.
Doornewaard, Tim en: Wind, Kim Mi Kyung.
Rouwhorst, Antonius Gerardus Wilhelmus en: te 
Groen, Wilhelmina Petronella.

Overleden:
van Ackooij, Elisabeth, oud 89 jaar.
Hoeboer, Petrus Antonius, oud 94 jaar.
Hollenberg, Johanna, oud 93 jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG 17 SEPTEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor E. Peijnenburg
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts  
 buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst:  van vrijdags 17.00 uur
   tot maandags 08.00 uur

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken elke avond geopend!

-
-
-

00.08
01.39
02.49
03.28

-

14
15
16
17
18
19
20
21

04.50
05.34
06.29
07.59
09.39
10.48
1 2 . 0 1
00.00

08.59
10.09
1 1 . 2 9
13.09
14.08
15.09
15.49
04.10

16.59
1 7. 5 4
18.48
20.30
21. 48
22.59

-
1 3 . 1 0

21.20 
22.29

-
-
-
-
-

16.29 

September Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl
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Maandag en dinsdag
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Rotary deelt prijzen uit
De Zandvoortse afdeling van Rotary International 
heeft afgelopen maandagavond de sponsorprijzen 
van het Zomer Zotten Festival bekend gemaakt.  
De stichting ‘De hond kan de was doen’ kreeg 
€6000 en de stichting ‘Geef Gambia Toekomst’ 
€4000. Ook mocht voorzitter Maarten van Wamelen 
de hoofdprijs van de loterij aan de familie Van de 
Weerdhof uitreiken. Zij mogen een mooie reis naar 
Engeland maken.

Het Zomer Zotten Festival, 
dat afgelopen zomer 
zijn 17e editie had, is 
een sportief evenement 
waarbij deelnemende 
bedrijven elkaar in sport 
en spel bestrijden. De 
opbrengst is voor een 
goed doel dat door de 
leden van de serviceclub 
wordt bepaald. Dit jaar 
ging een van de prijzen 
naar stichting ‘De hond 
kan de was doen’. Een 
project dat hulphonden 
traint voor allerlei klus-
jes in en rond het huis 
van gehandicapten. De 
subsidie voor deze stich-
ting was weggevallen 
en nu kunnen zij van 
het Zomer Zotten geld 
vooral de nazorg bij kin-
deren met een hand van 
de stichting financieren.

De andere stichting, 
‘Geef Gambia Toekomst’, 
zorgt er voornamelijk 
voor dat kansarme 
meisjes in Gambia een 
leerschool krijgen zodat 
zij een vak kunnen leren 
en uit kunnen oefenen. 
Zo is er nu een project 
dat er voor zorgt dat  
de meisjes coupeuse 
kunnen worden. Ook  
zal een gedeelte ge-
bruikt worden om de 
tweede bibliotheek in 
dat land op poten te 
zetten.

Aan het einde dankte 
Van Wamelen de spon-
sors die het een en an-
der mogelijk hebben ge-
maakt en sprak de wens 
uit dat editie 18 nog 
meer zal opleveren.
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Zandvoorter van het jaar 2006 
Net zoals verleden jaar organiseert de Zandvoortse Courant 
weer de verkiezing ‘Zandvoorter van het jaar’. 

Daarbij vragen we tevens de 
hulp van de lezer om op onder-
staande strook aan te geven 
wie zijn/haar genomineerde 
is. De genomineerde moet wel 
aan enkele eisen voldoen: hij/
zij moet woonachtig zijn in 
Zandvoort/ Bentveld en moet 
het afgelopen jaar iets voor 
de Zandvoortse samenleving 
betekend hebben of hij/zij 
heeft de naam Zandvoort op 
positieve wijze buiten de ge-
meentegrenzen gebracht.

Een deskundige jury zal uit 
de inzendingen een selectie 
maken. De kandidatenlijst 
zal vanaf half oktober gepu-

bliceerd worden, waarna alle 
Zandvoortse ingezetenen 
hun stem kunnen uitbrengen. 
Begin januari 2007 zal de jury 
de drie kandidaten met de 
meeste stemmen bekend ma-
ken. Tijdens een feestavond 
zal daarna de Zandvoorter 
van 2006 gekozen worden. 
U kunt uw kandidaat bekend 
maken door onderstaande 
strook met uw motivatie, 
vóór 15 oktober, ingevuld te 
versturen naar; 
Jury Zandvoorter van het Jaar, 
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort
of via een e-mail naar jury@
zandvoortsecourant.nl  waar-
op ook uw motivatie staat.

Volgens mij…
was het weer even wennen 
voor de commissieleden. Het
was de eerste commissie-
vergadering na het zomer-
reces en de sfeer in de 
raadszaal was gemoedelijk. 
Ontspannen zat ik met en-
kele medeburgers op de 
publieke tribune even bij 
te babbelen. Ook wij had-
den elkaar een poosje niet 
gezien. De agendapunten 
waren op één na een beetje 
saai. Laat nou juist bij dat 
ene onderwerp de vonken er 
vanaf vliegen. Het ging over 
het plaatsen van een viskar 
die nog geen vergunning 
van het college had ontvan-
gen. Iedereen luisterde geïn-
teresseerd naar de voorzitter 
van de standplaatshouders. 
Er waren inderdaad een 
paar dingen niet goed ge-
gaan. Diverse commissie-
leden vroegen opheldering 
aan wethouder Tates. 
 
Hij wees met zijn vinger 
naar het vorige college, 
daar was het fout gegaan 
en mede door vakantie en 
ziekte van ambtenaren was 
de beloofde vergunning 
blijven liggen. Dat was voor 
menig commissielid olie op 
het vuur. Toen begon het 
“feest” pas goed. Vooral GBZ 
en het CDA wilden ophelde-
ring. Wethouder Tates pro-
beerde op zijn bekende wijze 
het nóg eens uit te leggen. 
Maar zijn relaas werd door 
de voorzitter onderbroken; 
het was mooi geweest en 
ophouden met dat gekibbel! 
De vergadering werd voor 
de zoveelste keer geschorst. 
Op het hoogtepunt van het 
feest verliet Tates kwaad 
het raadhuis en kwam niet 
meer terug. Iedereen was 
verbijsterd en sprak zijn 
misnoegen over deze wet-
houder uit. Men vond het 
ongepast, onprofessioneel 
en kinderachtig. De verga-
dering ging nog met één 
agendapunt verder maar 
daar had ik geen zin meer in. 
Thuisgekomen kwam ik tot 
de conclusie dat het eigen-
lijk te gek voor woorden 
was om als wethouder zo te 
reageren. Het lost niets op. 
Het feest heb ik thuis onder 
het genot van een glas wijn 
verder gevierd. Proost! Op de 
feesten die nog gaan komen.

Nel  Kerkman

Cartoon  Hans van Pelt

Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

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

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

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

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

Handtekening: 

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

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

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

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

Fuif voor de haaien
Zondag 10 september vond bij strandpaviljoen Take Five een 
heuse ‘Haaifuif’ plaats. Het was de feestelijke afsluiting van 
de WNF-bewustwordingscampagne ‘Kies voor een levende 
zee’. Ondanks het mooie weer, was het niet bijster druk op 
het strand van Take Five. Maar de kinderen en hun ouders 
die er wél waren, werden uitstekend vermaakt door de WNF-
vrijwilligers.

door Stephanie Vork

Tussen 11.00 uur en 16.00 
uur waren er verschillende 
activiteiten te doen op het 
strand. Er speelde een band, 
genaamd de DroomBand, die 
swingende nummers speelde 
van onder andere Kabouter 
Plop en K3. Minerva de zee-
meermin ging met de kinde-
ren op de foto. Er waren spel-
letjes te doen, zoals blikjes 
werpen en een puzzelroute. 
Kinderen konden zich als een 
echte haai laten schminken. 
Er stonden verkoopkraam-
pjes en informatiekraampjes 
op het strand met allerlei 
interessante weetjes over de 
wereld van de zee, zoals de 
’VISwijzer’ (welke vis kan je 
wel en welke kan je beter niet 
kopen of eten). Alles stond in 
het teken van de actie ‘Red de 

haai uit het net’, als onderdeel 
van de WNF-campagne. Op 5 
mei waren de Rangers begon-
nen met deze actie. En zeker 
niet voor niets. In totaal heb-
ben 12.000 Rangers €574.500 
opgehaald voor de haaien! 

Zeeduik
Om 16.00 uur was het dan zo 
ver. Voor €5 kon je je de hele 
dag door inschrijven voor de 
Zeeduik. Ongeveer honderd 
kinderen hadden zich inge-
schreven, werd er omgeroe-
pen. Er waren er bij de start 
iets minder aanwezig. “Klaar 
voor de start... AF!” Met z’n al-
len in de zee voor de haaien. 
WNF: “Daarmee laten we zien 
dat we de haai echt uit het 
net willen redden en terug 
naar de zee willen brengen, 
waar die spannende dieren 
thuishoren.”

Met z'n allen de zee in voor de haaien

De 10 genomineerden van vorig jaar
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

direzione:
Alfredo Caramante         Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

September
Jubileum wandeltocht, wandelsport vereniging EMM 
organiseert een wandeltocht vanwege haar 40 jarig bestaan.
Afstanden: 6, 12, 18, 24 km. Startplaats: Korver Sporthal,
Zandvoort, Voor verdere informatie: www.emmistof.nl

400 jaar Nederland-Australië, ‘Iron Man Life Saving Event’.
Een Beach Run, Zwemmen en Branding Kanoën.
Natuurlijk zullen de Australian Barbie (BBQ) en Backpackers
Party’ niet ontbreken. Strandpaviljoen 13, Skyline

Kerkplein concert: Koorconcert
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk (na
afloop collecte voor de restauratie van het unieke Knipscheer
kerkorgel). Ensemble VOCAVIATA o.l.v. Jaap de Boo.

Tweede stranddarttoernooi,
14.00-19.00 uur, Que Pasa 
(strandpaviljoen 6)

Dorpomroepersconcours,
Kerkplein, 12.00-17.00 uur

Trophy of the Dunes, Circuit Park Zandvoort.
Alweer een prachtig programma tijdens de Trophy of the
Dunes op 23 en 24 september, waarin alle nationale klassen
aan de start verschijnen.

Shanty zeeliederenfestival,
diverse optredens door het centrum

17 september 2006
‘Rondje Dorp’

Zondag 17 september
wordt voor de tweede
maal in successie het
jaarlijkse ‘Rondje Dorp’
gehouden. Aan dit gezel-
lige evenement doen
maar liefst 13 café’s mee,
die met vol enthousias-
me de deelnemers zullen
ontvangen. In elk café
worden leuke spellen
bedacht die de deelne-
mers moeten uitvoeren,
uiteraard onder het
genot van een drankje
en een hapje.

Deelnemers gaan van
café naar café en na elke
voltooide opdracht krijgt
men een stempel. Bij een
volle stempelkaart heeft
men het ‘Rondje Dorp’
goed volbracht.Let op:het
gaat niet om de uitslag,
deze dag staat geheel in
het teken van gezellig-
heid.

2006

Bij inschrijving krijgt men
tevens een uniek T-shirt
van dit evenement over-
handigd. Er wordt tussen
13.00 uur en 14.00 uur
gestart in een café naar
keuze. Uiterlijk 18.00 uur
dient men weer terug te
zijn bij het café waar eer-
der werd gestart. Het
wordt ongetwijfeld, net
als vorig jaar, weer een
hele gezellige middag.

Bij de volgende cafés kan
worden ingeschreven:
Williamspub,
Yanks Saloon,

‘t Lokaal,
Café Alex,
Tapasbar,
Snookerbar,
De Buddy’s,
Café Oomstee,
De Klikspaan,
De Lamstrael,
Café Arie Koper,
Laurel & Hardy en 
Café Bluys.

Voor meer informatie kan
men contact opnemen
met Ron Brouwer:
5737046 of 
06-22067661 of
info@laurelenhardy.nl

ZC W37 C  13-09-2006  10:12  Pagina 4

    

5

Feest
Tijdens de Open Monu-
mentendagen (9 en 10 sep-
tember) waren in het hele
land veel monumenten gra-
tis te bezoeken. Diverse
gemeenten hadden het
thema ‘Feest’ aangegrepen
om er een feestelijk pro-
gramma van te maken. In
Haarlem zetten zo’n 65
monumenten hun deuren
open en er was een leuk en
informatief programma.
Onder de noemer ‘Feest in
Haarlem’was er een wande-
ling op papier gezet langs
locaties die gebruikt worden
en werden voor feesten in
allerlei soorten en maten. In
Zandvoort kon men het
Zandvoorts museum gratis
bezoeken, maar verder was
er geen extra aandacht
geschonken aan het thema
feest. Daarentegen viel het
grote spandoek aan de gevel
van de Protestantse kerk
dubbel op. In de kerk ston-
den de trouwzetels te pron-
ken, het oude damasten-
kleed uit 1856 dat vroeger
gebruikt werd tijdens het
avondmaal had men voor-
zichtig uit de mottenballen
gehaald en kon bewonderd
worden. In een vitrine ston-
den de zilveren bekers en
kannen van het avondmaal
tentoongesteld. Er waren
vrijwilligers die een rond-
leiding gaven en over de 
historie van de kerk vertel-
den. In totaal maakten op
zaterdag 250 bezoekers 
gebruik van de ker-
kelijke monumen-
tendag. Waarom 
de gemeente zo 
weinig aandacht
besteed aan deze
landelijke monu-
mentendagen is
een raadsel. Zand-
voort heeft toch
genoeg monumen-
ten om trots op te
zijn? Of vindt men
misschien dat er al
genoeg gefeest
wordt in het dorp! 

Gemeentelijke
monumenten
De Provinciale commissie
Noord-Holland van de Bond
Heemschut heeft in een brief
aan het college aangegeven
het te betreuren dat
het gemeentebestuur van
Zandvoort subsidies aan
gemeentelijke monumenten
wil stopzetten wegens bezui-
nigingen. De Bond is van
mening dat het in oorlogsja-
ren ernstig beschadigde dorp
Zandvoort en in het bijzon-
der het restant van het vis-
sersdorp alle bescherming
verdient. Bond Heemschut
roept het nieuwe college dan
ook met klem op om de voor-
genomen bezuinigingen
elders te zoeken. Het college
heeft inmiddels een ant-
woord terug gestuurd waar-
in o.a. staat: ‘Wat betreft de
financiële bijdragen in 
restauraties en onderhoud
aan gemeentelijke monu-
menten zijn er voor eigena-
ren van gemeentelijke monu-
menten andere regelingen
waarop zij een beroep kun-
nen doen (o.a. het provincia-
le cultuurfonds)’. En met dit
antwoord moeten de eige-
naren van een gemeentelijk
monument het maar mee
doen.

Geloof, Hoop en Liefde
De expositie’s georganiseerd
door de Lokale Raad van
Kerken zijn op 9 september
succesvol afgerond. Veel
bezoekers waren aangenaam

verrast over het niveau van
de ingeleverde kunstwerken.
Volgend jaar wordt er weer
een expositie georganiseerd
en kunnen kunstenaars uit
Zandvoort en de regio weer
mee doen.

Attractiebesluit
Stuwende kracht om een
skatebaan voor de Zand-
voortse jeugd te realiseren is
raadslid Belinda Göransson
(VVD). Vanaf juli zet zij zich
daarvoor in. Daarom was ze
erg blij om in augustus van
de gemeente te vernemen
dat er een mobiele skate-
baan naar Zandvoort zou
komen. De vreugde was van
korte duur, want er staat een
zeer teleurstellend berichtje
op Belinda’s web-log. De
mobiele skatebaan komt er
niet. De reden: het is in strijd
met het attractiebesluit! Wat
dat betekent? Geen idee.“In
heel Nederland worden er in
gemeenten mobiele skate-
banen geplaatst, maar hier
blijkt het weer niet te kun-
nen. Hier moeten we weer
roomser zijn dan de Paus”,
schrijft Belinda. Ondertussen
is er een klein sprankje hoop.
De gemeente gaat geen
mobiele maar een vaste 
skatevoorziening realiseren.
Wanneer die komt en waar
de baan wordt geplaatst?
Dat wordt er niet bij verteld.
Laten we met z’n allen 
positief blijven, de jeugd
wacht in elk geval al ge-
spannen af.

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)
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Wethouder Tates (VVD) heeft
vorige week woensdag tijdens
de commissievergadering Pro-
jecten & Thema’s, ondanks ver-
zoeken om terug te komen,
geweigerd verder te vergaderen.
Daardoor kon het inspectierap-
port VROM over de bestuurlijke
stand van zaken in Zandvoort
niet behandeld worden.

plaatsvergunning spitste zich
toe op de vraag of de wijze
waarop de zaak door het colle-
ge wordt afgehandeld de juis-
te is. Namens het college hield
wethouder Tates staande dat
hier sprake was van het voor-
komen van een rechtszaak, die
net als in het verleden bij een
andere zaak de gemeente veel
geld zou kosten. De wethou-
der probeerde duidelijk te
maken dat de ontstane situa-
tie een gevolg is van een toe-
zegging van het oude college.
Ook stelde hij niet zelf de
onderhandelingen gevoerd te
hebben, maar dat te hebben
overgelaten aan de huisadvo-
caat Pot & Jonker. Wethouder
Tates had de hulp van de juris-
ten ingeroepen omdat hij de
betrokken ondernemer te goed
kent. Uit de discussie werd dui-
delijk dat het gaat om een
beslissing welke nog door het
college bekrachtigd zou moe-
ten worden. De betreffende
ondernemer heeft echter al
vanaf 1 september de stand-
plaats mogen innemen.

Griffier
Tijdens de discussie werd dui-
delijk dat, met uitzondering
van de VVD en de OPZ, de
meeste fracties vraagtekens
zetten bij de gang van zaken.
Na het abrupte vertrek van de
wethouder werd besloten de
raadsgriffier te vragen de gang
van zaken op papier te zetten,
zodat er een beter beeld zou
ontstaan. Daaruit zal duidelijk
moeten worden hoe de situa-
tie werkelijk in elkaar steekt.
Vorige week woensdag werd
dat niet duidelijk.

Weinig begrip
De vertegenwoordigers van de
meeste politieke partijen - ook
die van Tates’ eigen partij de
VVD - toonden weinig begrip
voor de houding van de wet-
houder, waardoor het volgen-
de agendapunt, over het
inspectierapport VROM over
de bestuurlijke stand van
zaken in Zandvoort, moest
komen te vervallen. Alleen
Bruno Bouberg Wilson kon
enig begrip opbrengen voor
Tates, omdat de voorzitter naar
het idee van de OPZ-er ten
onrechte de discussie had
afgebroken.

Wethouder weigert verder 
te vergaderen

Commissievoorzitter Fred
Kroonsberg (PvdA) wekte de
wrevel van de wethouder 
tijdens het debat over het ver-
strekkken van een standplaats-
vergunning op de Noord-
boulevard aan het visbedrijf
van VVD-raadslid Hans
Drommel. Tates zou, volgens
eigen zeggen, door Kroonsberg
niet in de gelegenheid zijn
gesteld om in tweede termijn
te antwoorden op - naar de
mening van de bewindsman -
onjuiste opmerkingen van
commssieleden.

Aftreden
De commssieleden verwonder-
den zich, met uitzondering van
OPZ-er Bruno Bouberg Wilson,
over het voortijdige vertrek van
de wethouder. Ook VVD-
commssielid Fred Henrion
Verpoorten bleek moeite te
hebben met de houding van
zijn partijgenoot. De hele gang
van zaken heeft in de dagen na
de vergadering geleid tot het
per direct aftreden van
Kroonsberg als commissie-
voorzitter.

Twijfels
De discussie over de stand-

Met oog en oor
de badplaats door

Commissievoorzitter 
Fred Kroonsberg (PvdA) is 
inmiddels afgetreden
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Het CDA staat hem op het lijf
geschreven en hij omschrijft
zichzelf als een persoon die
weet wat hij wil. CDA’er Gert-
Jan Bluijs zit na vier jaar in de
gemeenteraad, nu in de oppo-
sitie. “Had het niet gedacht
maar ik vind deze korte perio-
de nu al leuker dan al die jaren
in de raad”, zegt hij lachend!

Politiek Interview met raadslid CDA

Zandvoortse gemeenteraad.
Waarom Bluijs voor het CDA
heeft gekozen wordt snel dui-
delijk. “Ik zie het CDA als een
positieve club zonder achter-
kamertjes en achterklap, altijd
open en eerlijk. Het CDA pro-
beert vanuit normen en waar-
den dingen op te pakken en
het is een partij met een eigen
koers.We zijn zowel sociaal als
liberaal en dat is wel zo pret-
tig”, aldus Bluijs.

Controle
Waar Bluijs zich vooral mee
bezighoudt is het besturen van
een gemeente.“Het klinkt saai
maar het besturen van
Zandvoort is erg leuk. Nu doen
we dat in de oppositie en het
bevalt goed. Het is soms wel
leuk om tegen de coalitie in te
gaan”, grapt hij lachend. Bluijs
is iemand die graag overal wel
een bepaalde soort controle
over wil hebben:“Ik hou ervan
om ergens bovenop te zitten,
mee te denken over beleid en

dat soort zaken. Ik heb ook een
eigen bedrijf en die drive zit nu
eenmaal in me.”

WMO
Wat ook ter sprake komt is de
nieuwe wetgeving WMO. Elke
gemeente, ook Zandvoort dus,
moet zijn beleid hierop invul-
len. Her en der wordt geroepen
dat Den Haag onvoldoende
middelen levert en dat het aan
kwaliteit zal inboeten. Maar
Bluijs vraagt zich af of het
inderdaad alleen maar om
geld gaat: “Het is juist de
bedoeling om het maatschap-
pelijke middenveld hierbij te
betrekken en de zelfredzaam-
heid van de samenleving te sti-
muleren.” Mede daarom ziet
hij het niet somber in.

Bezuinigingen
“Ik vind het niet zo dramatisch
dat aan de gemeenten bezui-
nigingen worden opgelegd
vanuit Den Haag. Aan de ande-
re kant wordt er ook veel extra
geld voor nieuwe zaken
beschikbaar gesteld. Het
dwingt ons om meer creatief
en doelmatig met de beschik-
bare middelen om te gaan.
Hoe meer geld je geeft hoe
meer er opgemaakt wordt en
dat zijn niet altijd de juiste
zaken. Er gaat al te veel tijd en
energie zitten in onnodige
onderzoeken en te veel wet- en
regelgeving. Uiteindelijk zijn
het de burgers van Zandvoort
die dat betalen”, concludeert
de christendemocraat.

Gert Jan Bluijs

We zitten samen aan een kop
koffie op zijn veranda aan de
Zandvoortselaan. “Het is hier
mooi wonen, maar ik kan mijn
auto er nergens kwijt”, zegt hij.
En zo beginnen we het gesprek
over het parkeerbeleid in
Zandvoort.“Het probleem is dat
er teveel gepraat wordt en te
weinig actie wordt onderno-
men. Ook moeten er eerst weer
dingen onderzocht worden en
dat kost ook weer tijd en geld.
“Ja, dat zou echt anders moeten
gaan”, zucht Bluijs. Behalve het
parkeerbeleid komen er nog tal
van andere zaken aan bod. De
Middenboulevard, het Louis
Davids Carré, het Stationsplein.
Projecten die jaren duren maar
waar nu eindelijk eens knopen
voor moeten worden doorge-
hakt.

Positieve club
De politiek is duidelijk iets wat
onderdeel geworden is in zijn
leven.Vanaf zijn 19e jaar is hij lid
van het CDA en actief in de

Bromfietscertificaat wordt rijbewijs
Het huidige bromfietscertificaat wordt per 1 oktober 2006 
vervangen door een nieuwe categorie op het rijbewijs. Dat
betekent dat iedereen die geen rijbewijs A of B bezit vanaf die
datum een examen moet afleggen om een bromfiets, snorfiets
of brommobiel te mogen besturen.

Hiermee vervalt de huidige
vrijstelling voor mensen die
geboren zijn voor 1 juni 1980,
om een certificaat te verkrij-
gen zonder een examen af te
leggen. Tot 1 oktober kan deze
groep nog een certificaat
aanvragen via het postkantoor
of CBR, daarna moet ook 
zij een theorie-examen afleg-
gen. Vanaf 2008 moet tevens
een praktijkexamen worden
gedaan.

Zoals de personenauto op het
rijbewijs categorie B heet, zo
gaan bromfiets, snorfiets en
brommobiel categorie AM
heten. Een A- of B- rijbewijs is
ook geldig voor deze catego-
rie: bij vernieuwing komt de
code AM er automatisch bij 
op het rijbewijs. Bromfiets-
certificaten die zijn afgegeven
voor 1 oktober 2006 blijven
nog geldig tot 1 oktober 2009.
Tot dan kunnen de bromfiets-

certificaten bij de gemeente
omgewisseld worden voor een
rijbewijs AM.

Het bromfietsrijbewijs wordt
niet zoals nu afgegeven door
het CBR maar door de
gemeente. De kandidaat
moet daarom na het slagen
voor het examen bij de
Gemeente Zandvoort een 
rijbewijs document aan-
vragen, dat dan na vijf werk-
dagen kan wordne opgehaald.
In de tussenliggende tijd 
mag de kandidaat geen brom-
fiets/snorfiets/brommobiel
besturen.

Bron: N. Paap
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Weekend weerbericht

Do. Vr. Za. Zo.
Weer

Temperatuur

Max 23-24 21 21-22 22

Min 16-17 15 13 12

Neerslag 55% 70% 35% 35-40%

Wind z.w.w. 4 z.w. 4 z.w. 3-4 w.z.w.3-4

mede mogelijk gemaakt door:

De hier alweer ruim twee
weken terug reeds min of meer
aangekondigde nazomerse sep-
temberfase bereikte dinsdag en
woensdag z'n hoogtepunt met
voortreffelijke temperaturen,
die ook in Zandvoort en omge-
ving opliepen tot royaal boven
de 25 graden. Het strandweer
was dan ook uitstekend met 19
graden 'warm' badwater nog.
Op enkele locaties in Zuid-
Nederland werd zelfs met de 30
graden geflirt.

Sommigen spraken al over de
zogenaamde 'oude wijvenzo-
mer',maar volgens de kalender-
klimatologie treffen we dit tijd-
vak iets later in september aan.
Ook de term Indian Summer
wordt vaak te pas en te onpas
gebruikt door een aantal,als ze
het fraaie septemberweer wil-
len benoemen.Dit is louter een
Amerikaanse benaming voor
prachtig droog en erg zonnig
najaarsweer in combinatie met
de vaak surrealistische verkleu-
ringen van de bomen,in staten
als Vermont, New Hampshire
en Maine.Een bezienswaardig-
heid op zich! Daar de tempera-
tuurverschillen tussen nacht en
dag dikwijls groot zijn geduren-
de wat langere tijd in dat
gedeelte van de VS, krijgen de
boombladeren soms bijna paar-
se en roze kleurschakeringen.

De negende maand van 2006 doet het zonder meer goed
weerkundig gezien. Vrijwel niets doet meer denken 
aan de nare augustussferen met overvloedige regenval,
somberte en koelte.

September blijft aardig scoren

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

Bij ons slechts mondjesmaat
wat verkleuringen in de bossen
en waarschijnlijk is met name
het grote neerslagoverschot
van augustus hier debet aan.
Op veel plaatsen is het gras ook
groener dan ooit, als ware het
eind april.

Komende dagen doen we even
wat gas terug, zeker qua tem-
peratuurbeeld.Die temperatuur
ligt na een koufrontpassage op
vrijdag rond de 20 graden,maar
stijgt vervolgens weer iets in het
aanstaande weekeinde. Door
de bank genomen blijft het de
gehele periode overwegend
goed nazomers weer.De buien-
kans is er wel, maar een groot-
schalige verstoring in de atmos-
feer blijft uit vooralsnog.
Wellicht is er eerst in de loop
van het tweede deel van sep-
tember een significant grotere
kans op regen en aanverwante
artikelen.Steeds zien we dat de
luchtdruk nabij de IJslandregio
laag blijft, terwijl hoge barome-
terstanden zijn aan treffen rich-
ting Oost-Europa en ook ten
zuidwesten van Nederland.
Tussen deze systemen in blijft
de stroming bij ons veelal tus-
sen zuid en west, zonder dat
actieve storingen zich komen
bemoeien met het weer.

Weerman Marc Putto
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Het eerste rookvrije café 
in Zandvoort

is al een week open!

En u bent nog niet geweest!

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR
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Z A N D K O R R E L S  I N V U L B O N
Met ZandvoortPas 

50% korting op een zandkorrel

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilders-

werkzaamheden
-------------

Onderwijzeres voor
oriëntaalse dans

(Shakira-stijl) geeft
lessen aan huis.
Bij voorkeur in

Zandvoort en alleen
voor vrouwen.

Bel voor een afspraak:
Emily, tel. 06-18676138

(16.00-20.00 uur)
-------------
Te huur:

Appartement in
Zandvoort, permanent,
bovenverdieping, eigen

opgang, met ruime 
parkeergelegenheid.

€ 665,- p.m. incl. g/w/l.
Tel. 5716045 of 
06-40009598

-------------
Te huur:

Garage Patrijzenstraat.
Huur: € 110,00 p.m.

Tel. 06-22740464

COUNTRY-Linedance
in Zandvoort.

Maandagavond v.a. 19.30
uur (beginners)

PlusPunt Flemingstraat 180 
Info: 5739295

-------------
Hoera! 

Onze opa en oma,
Jaap en Maartje 

Kerkman,
zijn op 14 september

45 jaar getrouwd!
Hartelijk gefeliciteerd 

en nog vele jaren.
Tim, Marco, Ilona

-------------
Workshop syst. werk
‘Familie-opstelling’,
24 september 2006.
Aanmelden en info:

Atie Spaan,
06-51001370.

Ga je beter voelen
------------- 

Grote opslagloods 
te huur aangeboden.

Voltastraat 7 
te Zandvoort. BVO 

ca. 280 m2; Parkeren op
eigen terrein mogelijk;

Huurprijs 
€ 1.550,= per maand;

023-5739234 
www.greevenmakelaardij.nl

ZANDKORRELS

* STARTTIJD TUSSEN 13.00 EN 14.00 UUR
* IN ELK CAFÉ LEUKE OPDRACHTEN

* MINIMUM LEEFTIJD 18 JAAR
* INSCHRIJFGELD 10 EURO

* EEN T-SHIRT

Vraag bij uw favoriete café naar het deelnameformulier

Alle gezellige cafés van Zandvoort doen mee:

WILLIAMS PUB - ‘t LOKAAL - TAPASBAR - BUDDY’S
KLIKSPAAN - KOPER - BLUYS - YANKS - SNOOKERBAR

ALEX - OOMSTEE - LAMSTRAEL - LAUREL & HARDY

ZONDAG 17 SEPTEMBER

2006

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

Nog geen
ZandvoortPas?

Vul snel 
de bon in 

op pagina 12!
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Toerist van de week

We hebben in deze rubriek al eens een toerist gehad die een
inwoner werd. Nu is het omgedraaid, een inwoner van
Zandvoort van ruim veertien jaar geleden komt een weekje
terug. De 26 jarige Shuko Fujii uit Japan is verkozen tot Toerist
van de Week.

Van Inwoner tot Toerist

derd is in Zandvoort in die
veertien jaar. “Er staan alleen
meer gebouwen dan vroeger.”

Haar jongere zusje, Seiko, was
hier twee jaar geleden ook op
bezoek. Als ik Shuko vraag
waarom zíj niet eerder een
keer terug naar Zandvoort is
gekomen, vertelt ze mij dat dat
niet zo makkelijk gaat als je
werkt in Japan. Na haar studie
Engelse literatuur ging Shuko
werken voor een hotel in Kyoto
als bemiddelaar. Daar werkt zij
nu alweer drie jaar. Ze heeft
plezier in haar werk, maar
daarnaast heeft ze weinig vrije
tijd. “Vorig jaar had ik vijf vrije
dagen in een heel jaar. Nu heb
ik negen vrije dagen, waardoor
ik naar Nederland kon komen.”
Als je van lange vakanties
houdt; niet emigreren naar
Japan dus…

Na een paar dagen Zandvoort,
voelt Shuko zich eigenlijk geen
toerist meer. In foutloos
Nederlands zegt ze:“Het voelt
alsof ik thuiskom.” Lieve fami-
lie Fujii, groetjes uit Zandvoort.
We hopen jullie snel weer eens
te zien!

Met een ZandvoortPas wordt
winkelen, uitgaan en eten in

Zandvoort wel heel aantrekkelijk

Al ruim 1300 Pashouders gingen u voor!

Ook voor alle zomergasten 
alleen maar voordeel!

door Stephanie Vork

Ze woont alweer jaren in haar
geboorteland Japan, in de
plaats Shiga. Maar ze heeft in
haar jeugd zeven jaar in
Zandvoort gewoond, in de
Haarlemmerstraat. Op de
Oranje Nassau School heeft
Shuko nog groep 8 kunnen
afmaken, maar daarna moest
de familie Fujii weer terug naar
Azië (eerst een tijdje naar
Hong Kong) vanwege het werk
van Shuko’s vader. Met pijn in
haar hart heeft ze Zandvoort
verlaten, samen met haar
vader, moeder, zusje en broer-
tje. Aan het begin was het heel
erg wennen in Hong Kong en
later Japan. Na zeven jaar
Nederland beheerste zij het
Japans nog niet zo goed en de
scholen daar zijn heel anders.
“Ze zijn daar erg streng verge-
leken met Nederland.” Shuko
heeft goede herinneringen aan
de Zandvoortse basisschool.
Die vond zij dan ook het leukst
om weer terug te zien. Maar
ook om al haar oude klasge-
nootjes weer te zien, was erg
speciaal. Shuko vindt dat er
eigenlijk maar weinig veran-

Taken 
De Wmo-raad adviseert het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd en
ongevraagd over plannen en beleid voor 
de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het werk van de Wmo-raad beslaat een
breed terrein. Er valt namelijk veel onder de
wet, zoals bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk,
mantelzorg, voorzieningen voor gehan-
dicapten, huishoudelijke hulp, informatie
over voorzieningen, speelvoorzieningen,
buurthuizen, hulp bij de opvoeding en
maatschappelijk werk.

Leden
Voor de Wmo-raad zoekt de gemeente 
10 leden en 1 onafhankelijk voorzitter. Het
gaat om betrokken mensen die willen
meedenken. Mensen die zien wat er in de
praktijk gebeurt en dit weten te vertalen
naar voorstellen. Elk van de leden ver-
tegenwoordigt een doelgroep die gebruik-
maakt van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, dus mensen met lichame-
lijke beperking, ouderen, mensen met
een verstandelijke beperking, mensen 
met een psychische beperking, jongeren,
ouders/opvoeders, mantelzorgers of 
vrijwilligers.

Vereisten Wmo-raadsleden op een rij 
- U heeft (ervarings)deskundigheid in één

of meerdere Wmo-onderwerpen
- U heeft affiniteit met één of meerdere

Wmo-doelgroepen
- U kent de Zandvoortse samenleving.
Vereisten voor Wmo-raadvoorzitter

Gemeente Zandvoort zoekt leden en 
voorzitter voor nieuwe Wmo-raad

- U heeft algemene kennis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning

- U beschikt over de noodzakelijke voor-
zittersvaardigheden 

- U kent de Zandvoortse samenleving.

Vergoeding
Het college benoemt de leden en de voor-
zitter. De benoemingsperiode is gelijk
gesteld aan die van de gemeenteraad.
De leden ontvangen per vergadering een
vergoeding van € 50,-. De Wmo-raad 
vergadert circa 9 vergaderingen per jaar.

Geïnteresseerd?
U kunt zich schriftelijk of per e-mail melden.
Bij voorkeur ontvangen wij daarbij van u een
kort curriculum vitae. Ook een telefonische
aanmelding wordt geaccepteerd.Tot 5 okto-
ber 2006 kunt u zich richten tot: College van
Burgemeester en Wethouders, Gemeente
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Of e-mail: info@zandvoort.nl.

Informatie
Nadere informatie over de vacatures is te
verkrijgen bij mw. E. Visser, beleidsmede-
werker welzijn van de gemeente Zandvoort
(023 - 574 0412 /e.visser@zandvoort.nl).
U kunt ook een informatiemapje ophalen
bij de receptie in het raadhuis. Daarnaast is
op de website van de gemeente informatie
te vinden (www.zandvoort.nl onder actu-
eel>plannen en projecten>wet maatschap-
pelijke ondersteuning).

Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is: ‘meedoen’. Gemeenten
gaan deze wet uitvoeren. Zij moeten zorgen voor voorzieningen die mensen 
helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het opzetten van een 
Wmo-raad is een van de stappen die de gemeente neemt voor deze nieuwe wet.

In mei 2005 heeft het bestuur
samen met de heer Tervelde een
nieuwe impuls gegeven aan de

postzegelclub.Er is nu een ande-
re locatie: Pluspunt aan de Fle-
mingstraat in Zandvoort-Noord.

Om het 25-jarig bestaan een
feestelijk tintje te geven wordt
op zaterdag 30 september een
jubileumbeurs georganiseerd
in Pluspunt. De beurs is open
van 10.00 tot 16.00 uur, de 
toegang is gratis.

Mocht u nog inlichtingen 
willen hebben of wilt u een
tafeltje(s) reserveren, dan 
kan dat bij Frans Tervelde,
tel. 5712303.

Op 28 oktober 1981 werd in de kantine van boekbinderij Alblas
de Zandvoortse Postzegel Club opgericht door de heren Alblas
en Tervelde. De eerste bijeenkomsten werden hier gehouden.
Later, toen het de postzegelclub meer leden kreeg, vonden deze
bijeenkomsten plaats in het Gemeenschapshuis.

Zandvoortse Postzegel Club
viert 25-jarig jubileum

(advertentie)
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 

Kennermerland
17.00 Pits & Paddock  
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00 Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of

gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen

Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H)  
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00 De Hoop
23.00 Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen

Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op 

Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00 BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 

60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen
Iedere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”.
www.dutchcoastradio.nl

RADIO + TV

De 19-jarige Tsotsi
(Presley Chweneyagae),
wat in straattaal ‘gang-
ster’ betekent, woont in
een sloppenwijk bij
Johannesburg. Hij heeft
zijn verleden, waarin hij
op jonge leeftijd zijn
ouders verloor en
opgroeide voor galg en
rad, verdrongen.Wanneer
één van zijn bendeleden
kritische vragen stelt over
zijn verleden, slaat Tsotsi
door en verwondt hem.
In blinde paniek vlucht hij
naar een welvarende
voorstad van Johannes-
burg. Hier ziet hij zijn
kans schoon om op
gewelddadige wijze een
auto te stelen. Als hij even
later wegrijdt, hoort hij
het gehuil van een drie
maanden oude baby van
de achterbank. Tsotsi

Hope Set Him Free Er was eens... een nieuwe K3-bioscoopfilm

Tsotsi

ken. Ze moeten hiervoor
binnen 13 uur de naam
raden van de tovenaar.
Als dat niet lukt verande-
ren ze zelf ook in ijsprin-
sessen. Dan begint een
spannende race tegen de
klok. Het zit de meisjes
van K3 niet mee. Op hun
weg ontmoeten ze aller-
lei bekende sprookjesfi-
guren, maar geen van
allen wil hen helpen.
Zal het K3 lukken om op
tijd de betovering te ver-
breken en het prinsesje
te redden? 

K3 is terug in een nieuwe
bioscoopfilm. Karen,
Kristel en Kathleen krij-
gen een uitnodiging om
te zingen voor een ver-
wend prinsesje in een
sprookjeskoninkrijk. Het
prinsesje is niet onder de
indruk van de zangkun-
sten van K3. Van de hof-
dame horen de meisjes,
dat een boze tovenaar
het hart van het prinses-
je heeft bevroren. K3
heeft medelijden met het
meisje en is vastbesloten
de betovering te verbre-

K3 en het ijsprinsesje

‘Iron Man’ bij Skyline
Komende zondag, 17 september, zal in het kader van
de viering van het 400-jarig bestaan van de betrek-
kingen tussen Nederland en Australië bij strand-
paviljoen Skyline een mini ‘Iron Man’ triatlon wor-
den gehouden. Deelnemers zullen strijden om mooie
prijzen, beschikbaar gesteld door onder ander China
Airlines en Australian Holidays.

De Iron Man
is in Australië
een groot
evenement.
5 Kilometer
zwemmen,
100 kilome-
ter fietsen en
afsluiten
met een marathon (ruim
42 kilometer) zorgen
ervoor dat de winnaar
een heldenstatus krijgt.
Ronald en Oscar Vos wil-
len niet zover gaan. Zij
hebben gekozen voor een
minivariant: 100meter
zwemmen, 100 meter
paddelen en afsluiten
met 200 meter sprint. De
eerste prijs is maar liefst
een retourticket Australië,
aangeboden door China
Airlines en reisbureau
Australian Holidays. Ook
de tweede prijs mag er
zijn: golflessen bij Open

Golf Zandvoort. Het is de
bedoeling dat de mini
Iron Man een jaarlijks
terugkerende wedstrijd
zal worden.

Inschrijven kan tot uiter-
lijk 14 september aan-
staande. Inschrijven kost
€15 maar daar zit tevens
een bbq bij, gedeeltelijk
gesponsord door slager
Marcel Horneman. De
wedstrijden zullen rond
12.00 uur beginnen met
trainingen en rond 13.00
uur zal de eerste heat
starten.

ervaart een voor hem
onbekend gevoel: iets
anders dan alleen zelfbe-
houd. Hij keert terug naar
de sloppenwijk en dwingt
de jonge moeder Miriam
hem te helpen om in het
geheim de baby te ver-
zorgen. Langzaam ont-
wikkelt zich een band
tussen de twee jonge
mensen, waardoor Tsotsi
zijn verleden onthult en
onder ogen durft te zien.
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door Ton Timmermans

Al sinds haar jeugd ligt haar
interesse bij creativiteit. Mona
Meier-Adegeest is actief op het
artistieke vlak van ondermeer
schilderen. Haar enthousias-
me en professionaliteit wil zij
graag overbrengen op ande-
ren. Zeker nu zij beschikt over
een sfeervol atelier, een
gebouwtje direct achter haar
woning aan de Boulevard
Paulus Loot.

schilderlessen
“Door het schilderen ga je
bewuster kijken naar de din-
gen om je heen” meent Mona.
“Daardoor sta je vaster in het
leven en beleef je de aangena-
me dingen intenser” is haar
vaste overtuiging. Omdat
Mona het fijn vindt anderen
het schilderen bij te brengen,
is ze vast van plan bij haar
schilderlessen een prettige,
ongedwongen sfeer te creëren.
Daarom kunnen de deelne-
mers ook kiezen uit verschil-
lende schildertechnieken zoals
aquarelleren, werken met
acryl- of olieverf en schilderen
in eigen tempo. “Ik zorg voor
de begeleiding en ondersteu-
ning” zegt Mona “Daarbij gaat

het niet zozeer om het eindre-
sultaat op het papier, maar om
de weg ernaartoe”.

Handlijnkunde
De blauwdruk van je leven. Die
is te zien in ieders hand. Om
die te kunnen lezen en ook nog
te interpreteren is er in het ate-
lier ook een workshop hand-
lijnkunde door Christine van
Krimpen.“Door die lessen leer
je je eigen persoon beter ken-
nen” verduidelijkt Mona,“en je
hebt je onderzoeksmateriaal
altijd bij de hand”. De cursus
omvat acht lessen van onge-
veer 2,5 uur. Een groepje telt
maximaal 8 personen.

Open Atelier Dagen
De schilderlessen worden
gegeven op elke maandag-
morgen van 10.00 tot 12.00
uur en op iedere vrijdagmid-
dag van 14.00 topt 16.00 uur.
De serie van 8 lessen loopt
tot 30 november 2006. De stijl
van werken van Mona is te
zien tijdens de komende Open
Atelier Dagen (7 & 8 oktober)
in La Bonbonnière aan de
Haltestraat en bij Hanneke Voit
aan de Buureweg. Aanmelden
voor een workshop bij Mona
Meier-Adegeest: tel. 5716183.

Lessen in creatieve expressie
Kennis maken met de Kunst in jezelf. Zo kun je de nieuwste 
activiteiten van de Zandvoortse Mona Meier-Adegeest samen-
vatten. Haar workshops schilderen liggen in het verlengde van
de lessen handlijnkunde door Christine van Krimpen. Beide work-
shops worden gegeven in haar atelier aan Boulevard Paulus Loot.

recensie door 
Ton Timmermans

De Zandvoortse Geo Domburg
zet bloemen neer in redelijk
krachtige kleuren waarbij ze de
verf exact tot de gewenste
contourlijnen opbrengt. De
prenten zijn een nauwkeurige
weergave van kleurrijke bloe-
men en hebben daardoor een
decoratieve waarde. Soms zijn
er zaken in de achtergrond ver-
werkt, maar die
voegen weinig of
niets toe. Duide-
lijk is aandacht
besteedt aan de
algehele presen-
tatie. Het draagt
bij tot een pretti-
ge kijkervaring
dat alle schilderij-
en identiek inge-
lijst, goed gegroe-
peerd en prima
uitgelicht zijn.

De schilderijen van Marijke van
de Wal zijn gedekt van tint en
prettig om naar te kijken.
De kleuren zijn voorzichtig en
dun gedoseerd terwijl de schil-
deres hier en daar de aquarel-
verf bewust gestuurd heeft
om zijn weg over het papier te
zoeken. Hierdoor ontstaat een
contrast met de aangrenzen-
de scherpe lijnen. Hoewel het
perspectief goed is, blijft de
verf keurig tussen de lijnen

waardoor een zeker ‘plaatjes-
effect’ ontstaat met decoratie-
ve waarde.

Uit alle getoonde schilderijen
spreekt een zekere terughou-
dendheid, zelden durf. Een
onnatuurlijk ‘ik moet persé tus-
sen de lijnen blijven’. Jammer
is dat in de lijsthoek van ieder
schilderij, midden op iedere
passe-partout, een naamkaart-
je en een volgnummer prijkt.
Dat geeft een rommelige
indruk en een storend beeld.
De schilderijtjes van beide
schilderessen geven een
nauwgezette weergave van de
werkelijkheid, waarbij een
eigen interpretatie en persoon-

lijk ‘handschrift’
jammerlijk ont-
breekt. Of, zoals
een bezoeker het
uitdrukte: “Alle
schilderijen zijn
aardige, inwissel-
bare prentbrief-
kaarten”. De expo-
sitie is tijdens de
openingsuren van
de bibliotheek te
zien tot 1 oktober
2006.

September-expositie in de bibliotheek
Mooie prenten, prettig om naar te kijken. De expositie in de bibli-
otheek toont aquarelschilderijen van zowel Geo Domburg uit
Zandvoort als van de Haarlemse Marijke van de Wal. Geo laat
de kleurenrijkdom van bloemen zien terwijl Marijke de dage-
lijkse dingen van het platteland vastlegt.

Vocaviata begon als dubbel-
kwartet maar groeide in de
loop der jaren uit tot een vol-
waardig kamerkoor van 24
zangers en zangeressen. Diri-
gent en leden zijn vrijwel allen
lid van het Koor van de
Nederlandse Händelvereniging.
Geen wonder dat er ook talrij-
ke composities van Händel
(1685 - 1759) op het uitgebrei-
de repertoire voorkomen. Ook
het nu uit te voeren program-
ma bevat fragmenten uit de
grote oratoria van deze zes-
tiende-eeuwse componist. Het
ensemble concerteert voorna-
melijk op verschillende locaties
in de regio ‘t Gooi maar is ook
verder van huis opgetreden:

Zandvoort,Mijdrecht,Rotterdam,
Vlissingen, Krefeld. Dit jaar
neemt oprichter en dirigent
Jaap de Boo afscheid en omdat
er nog geen nieuwe is gevon-
den, is het nog niet zeker of het
ensemble uit elkaar gaat. Het
zou dus de laatste keer kunnen
zijn dat u het ensemble in
Zandvoort kunt verwelkomen.

De sopraan Lissette Emmink
zal als soliste optreden. Zij stu-
deerde aan het Koninklijk con-
servatorium in Den Haag en is
tevens zangpedagoge. Zij zingt
regelmatig met grote, beken-
de koren zoals het ‘Bachkoor
Holland’, het ‘Groot Omroep-
koor’ en de het koor van de

Nederlandse Händelvereniging.
Al jaren werkt ze met veel ple-
zier mee aan de concerten van
Vocaviata.

Het orgel zal door Wybe
Kooijmans worden bespeeld.
Hij is de vaste organist van de
Grote Kerk in Naarden en is
begeleider en repetitor van de
Händelvereniging. Sinds 1996
is hij betrokken bij alle concer-
ten van Vocaviata.

Uiteraard is de toegang tot dit
buitengewone concert gratis.
Wel wordt er na afloop een
openschaalcollecte gehouden
voor de restauratie van het
Knippscheerorgel, die binnen-
kort zal gaan beginnen en
waarschijnlijk een jaar zal
duren. De aanvang is om 15.00
uur en de kerk gaat om 14.30
uur open. Voor meer informa-
tie gaat u naar www.classic-
concerts.nl.

Voor de laatste keer Vocaviata in Zandvoort?
Komende zondag zal het ensemble Vocaviata misschien wel voor
de laatste keer een concert in Zandvoort verzorgen. Vanaf 1994,
het oprichtingsjaar van het ensemble, hebben zij ieder jaar een
concert gegeven en de laatste jaren in het kader van de
Kerkpleinconcerten van Classic Concerts.

C  U  L T  U U R

Wie is volgens u de 
Zandvoorter van het

jaar 2006?
Geef die persoon op door het formulier 
op pagina 3 in te vullen, of mail de jury:

jury@zandvoortsecourant.nl
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Donderdag 14 sept. t/m woensdag 20 sept.

Runder tartaartjes
4 halen – 3 betalen

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Deze week extra:
Op alle fotolijstjes 10% korting!

Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffi e
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Strandweg 1   
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen bijverkoop

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffi e 
voor ZandvoortPas

houders

Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 (ma. gesloten)

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN 
WINTERPRIJZEN

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij een permanente eyeliner.
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir

Zie ook de volgende pagina!

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPT. T/M 1 MAART 2007
WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

ZEKERHEID VOOR ALLES                   
ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:
Ongewenst bezoek, warmte,
Koude, en lawaai.
20% korting

OPRUIMING:ALLES MOET WEG
KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%

ZC W37 indesign DEF.indd   12 13-09-2006   10:46:10

 Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

Voor ZandvoortPashouders
in de maand september:

Gratis 1 maand zachte
contactlenzen uitproberen!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Gezinszak frites (4 pers.) 
voor € 4,75

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *    
Voor Zandvoortpashouders:

10 cent korting op elk drankje!
  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876   

3 new releases 
voor 3 dagen
Voor € 10,00
wij zijn elke dag open 
van 13.00-21.00

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:
10% korting op 
Russell Athletic joggingpak
Ook voor kids!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Nieuwe wintercollectie is binnen!

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Zie ook de volgende pagina!

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl
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Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Op vertoon van de ZandvoortPas:

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu ook op 

www.zandvoortpas.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profi teren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze 
af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
Zandvoortse Courant bankrekening nummer 
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

 Maand september op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffi e na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Want die bemesting is nodig, omdat
ook bij u vanwege de hevige regenval

het meeste is weggespoeld.

Hele maand september
Op alle bemesting voor de tuin 

10% korting

van Stolbergweg 1 Tel. 57 170 93

Bel: Adèle Schmidt. 0622249100 / 0235737267
Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl 

Nu vakantiekilo’s 
wegwerken 
met Herbalife!

Geen consultkosten.

Pashouders: gratis doos heerlijke 
proteïnerepen bij starters programma.

Vaste korting bij Toerkoop
Reisbureau Toerkoop geeft op iedere geboekte reis een korting van maar 
liefst €25. Omdat zij dit het hele jaar doen, kan een ieder met een Zandvoort-
Pas in het seizoen waarin men op vakantie wil, deze korting meenemen.

Uiteraard zijn er restricties, maar 
over het algemeen geldt de kor-
ting van €25! Ook is Toerkoop zeer 
tevreden over de klanten die mel-
den dat zij in het bezit zijn van een 
ZandvoortPas. Vooral toen deze 
krant is begonnen met de artikelen 
over de ZandvoortPas, merkt men 
dit bij Toerkoop. Ook heeft Toerkoop 
een vaste plaats op de pagina van 
de ZandvoortPas. “Men zoekt eerder 
naar een advertentie van een slager 
dan van een reisbureau. Daarom 

staan wij ernaast, valt veel beter op”, 
aldus de fi liaalmanager. 

Toerkoop heeft op dit moment een 
nieuw team van vaste medewerk-
sters. Fatiha is met zwangerschaps-
verlof en is ondertussen bevallen. 
Zij komt waarschijnlijk in december 
weer terug. Het team bestaat nu uit 
Marga, Petra en Marian en wordt 
dus aan het einde van het jaar vol-
tallig als de prille moeder weer gaat 
werken.
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Kleurige najaarscollectie
Al meer dan vijftig jaar verkoopt modezaak Modern Art aan 
de Thorbeckestraat 9 exclusieve kunstnijverheidskleding en 
accessoires. De collectie bevat bekende namen zoals Atelier 
Paapje, Finn Fashion, Himalaya en Opaal Fashion. Maar ook 
onbekende merken veelal uit Finland en Noorwegen zijn in de 
winkel te vinden. 

De kracht van de col-
lectie van Modern Art 
is: een goede basis die 
qua kleuren onderling 
goed op elkaar afge-
stemd zijn. De meeste 
kleding is met de hand 
gedrukt, beschilderd en 
geweven en zijn ware 
kunstwerken. Door de 
natuurlijke materialen 
zoals zijde, wol en ka-
toen zijn ze prettig in 
het dragen. Tevens is de 
collectie voor jong en 
oud en heel belangrijk; 
in alle maten aanwezig.

Modeshow
Twee keer per jaar worden er 
door Modern Art modeshows 
georganiseerd. Ze vallen goed 
in de smaak bij de klanten, 
die niet alleen uit Zandvoort 
maar uit het hele land ko-
men. De vijf modeshows 
worden zowel in Zandvoort 
als in de vestiging Beverwijk 
druk bezocht. In de kleine 

maar gezellige winkel aan de 
Thorbeckestraat 9 wachten 
23 dames en 1 heer gespan-
nen af op de nieuwe najaars-
collectie. Ladyspeaker is de 
heer Bottinga, die samen met 
zijn vrouw Anneke eigenaar is 
van de Zandvoortse vestiging. 
De najaarscollectie wordt 
in een wervelende show ge-

Wordt een goede buur via 
WonenPlus en ontvang 

de Zandvoort pas cadeau
Zaterdag 16 september is de eerste nationale burendag. 
WonenPlus zoekt die goede buren, jong of oud, die zo af en 
toe een helpende hand willen uitsteken voor iemand in de 
wijk die een steuntje nodig heeft.

WonenPlus biedt praktische 
ondersteuning en hulpverle-
ning voor mensen die, door 
een beperking of ouder-
dom, niet zomaar meer alles 
kunnen. Zelfstandig blijven 
wonen staat hoog in hun 
vaandel. Maar wat moet je 
als je het gras niet meer kunt 
maaien. Als je zelf geen plant-
jes kunt planten, niet meer op 
een trappetje durft om een 
lamp in te draaien, of niet in 
staat bent zelf een plankje of 
schilderijtje op te hangen? 

Veel mensen durven niet goed 
om hulp te vragen. Bang om 
lastig gevonden te worden.
WonenPlus neemt de vraag 
van hen over. WonenPlus 
benadert mensen die zich 
als ‘goede buur’ hebben in-
geschreven en vraagt hen 
het klusje te klaren. Dit kost 
niet eens zoveel tijd. Soms 
maar een uurtje per maand. 
Het verschil met vele andere 
vormen van vrijwilligerswerk 
is dat wij u alleen inschakelen 
wanneer u dat kunt of wilt, 
voor klusjes of vragen waar u 
zich voor aanmeldt. 

Jong leert/helpt Oud(er)
Ook jonge Zandvoorters kun-
nen hun sociale gezicht laten 
zien. Jullie kennen de nieuwe 
media als geen ander. Oudere 
mensen zouden zich veiliger 
voelen met een mobiele te-
lefoon op zak, maar weten 
vaak niet goed hoe ze met die 
nieuwe apparaten moeten 
omgaan. Daar kan jij als jon-
gere een belangrijke rol in spe-
len. Samen met WonenPlus 
en een paar andere jongeren 
een workshop ‘mobiele tele-
fonie’ geven bijvoorbeeld. Of 
bij iemand thuis de Dvd of TV 
instellen. Ach, en misschien is 
gras maaien of een bordertje
 omspitten voor jou ook een 
fl uitje van een cent en ben 
je ook best handig met een 
boormachine. Wil je wel, 
maar niet alleen? Geef je op 
met vrienden! Als WonenPlus 
een aantal jongeren kan in-

schrijven willen we ook voor 
hen iets speciaals doen. Voor 
wat hoort wat. 

Goede buur krijgt gratis 
ZandvoortPas...
Kortom, Zandvoortse goede
buren zijn welkom bij 
WonenPlus. En het wordt 
nog voordelig ook! Een goede 
buur wordt door ons, en door 
de Zandvoortse Courant, zeer 
gewaardeerd. Daarom krijgt 
hij/zij van ons de Zandvoort 
pas gratis. Hier haalt u weer 
voordeel uit! 

U maakt af en toe iemand 
heel gelukkig met uw hulp 
en zelf voelt u de waardering 
van de klant... en u profi teert 
van de vele kortingen van de 
Zandvoortpas. 

WonenPlus beschikt over een 
uitgebreide kluskoffer met 
gereedschap voor klusjes en 
tuinwerkzaamheden. Het is 
mogelijk een instructiemid-
dag te volgen over het ge-
bruik van veelvoorkomende 
materialen en gereedschap. 
Informatiemiddagen en work-
shops voor vrijwillige inzet 
worden geregeld aangeboden
én u krijgt natuurlijk uw on-
kosten vergoed.

Een goede buur…
kleine moeite, groot plezier!!

Bel voor meer informatie en 
opgave:
WonenPlus, 5717220 of mail
info@wonenpluszandvoort.nl

toond door Anneke, Anouska, 
Monigue en Ellen. 

De nieuwste aanwinsten dit 
seizoen zijn vooral de mooie 
wollen winterjassen van de 
fi rma Lilum uit Noorwegen. 
Ook de beeldschone handge-

weven jasjes van Axel van 
Severen zijn allemaal ex-
clusief en uniek. Geen één 
jasje is hetzelfde, de bin-
nenkant is gevoerd met 
zijde en elk jasje heeft 
als handelsmerk een ko-
perkleurige gesp. Hoewel 
Atelier Paapje al 80 jaar 
bestaat is hun modebeeld 
niet verouderd en heeft 
men dit seizoen baby-
cord als materiaal in hun 
kleding verwerkt. De ac-
centen van de geshowde 
kleding worden versterkt 
door de mooie handbe-
schilderde zijde sjaals en 
de schitterende zilveren 
sieraden van kunstenaar 
Harry Lenferink. 

Het aanwezige publiek werd 
de show afgesloten. En wie 
denkt dat kunstnijverheidskle-
ding uit de tijd is heeft het mis. 
Met zijn kleurrijke vrouwelijke 
collectie laat Modern Art zien 
dat de winter beslist niet saai 
of triest hoeft te zijn. 
Tekst en foto Nel Kerkman

Restauratie Knipscheerorgel gaat beginnen
“We moeten die 85.000 euro snel binnen zien te halen!”. Die 
noodkreet komt van de ‘Stichting Restauratie Knipscheerorgel’ 
in een Open Brief aan allen die het unieke orgel een warm hart 
toedragen. Op zondag 17 september a.s. zal de offi ciële start 
worden gegeven voor de ontmanteling van het monumentale 
orgel in de Protestantse kerk. Bij die plechtige gebeurtenis is 
iedereen van harte welkom.

door Ton Timmermans

Ooit was het een geschenk 
ter nagedachtenis van een 
overledene. De toestand van 
het uit 1849 stammende or-
gel is gewoonweg triest. Een 
mooi orgelconcert geven in de 
monumentale Dorpskerk aan 
het Kerkplein in Zandvoort is 
er niet meer bij. Voor behoud 
van zoveel moois is grondige 
restauratie de enige oplossing.

Het is een geschenk van de 
heer Arent Eliza Santhagens, 
ter nagedachtenis van zijn 
overleden echtgenote. Het voor
 die tijd enorme bedrag van vier-
duizend gulden schonk hij om

daarvoor een orgel te laten ver-
vaardigen in de Protestantse 
(v/h Nederlands Hervormde) 
kerk aan het Kerkplein. De 
tand des tijds heeft veel 
schade toegebracht aan de 
kwaliteiten van het muziek-
instrument. Volgens des-
kundigen is het meer dan de 
moeite waard om het ook 
klanktechnisch in volle luister 
te herstellen. Op zondag 17 
september zal een select ge-
zelschap van organisten een 
begin maken aan de noodza-
kelijke ontmanteling van dit 
unieke rijks monument. Met 
een glaasje wijn zal dan een 
toast uitgebracht worden op 
een voorspoedige restauratie. 

De volgende dag zal orgelbou-
wer Pels & Van Leeuwen het 
gedemonteerde orgel meene-
men naar haar fabriek in Den 
Bosch. Na een restauratie van 
één jaar komt het orgel eind 
november 2007 weer als her-
boren terug in de kerk. 

Ondanks subsidies van de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg 
en van de Kerkpleinconcerten 
van Classic Concerts, is er 
nog een steeds een tekort 
van 85.000 euro. Toch gaat 
de restauratie beginnen, im-
mers, uitstel zou fataal zijn. 
De ‘Stichting Restauratie Knip-
scheerorgel’ hoopt dit geld 
door middel van vrienden, 
SUPERvrienden en kleinere 
donaties binnen te kunnen 
halen. Iedereen is welkom bij 
de eerste offi ciële ontmante-
ling, direct na het concert van 
Ensemble Vocaviata, dat om 
15.00 uur begint. De ontman-
teling van het orgel start daar-
na, om ongeveer 17.00 uur.

Modeshow bij Modern Art
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September Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
2x Pangsit
2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal
* Ajam Pangang Speciaal

(geroosterde kip in pikante Bali saus)
* Tjap Tjoy
* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Café Oomstee
Zaterdag 16 september

Kwartet
Château

Fique
Aanvang: 20.30 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Strandpaviljoen Thalassa 18
Vis eten
Gewoon lekker, 
lekker gewoon.
Voor reserveringen bellen: 5715660
Huig & Anita Molenaar

www.strandpaviljoenthalassa.nl

Maand september
Elke maandag Schnitzel

Elke woensdag Super Saté
Elke vrijdag Dagvis

€ 7,50
inclusief frites/aardappels, groente en sla

Strandpaviljoen 9 
Tel.: 023-5718888 

OP HET 
ZANDVOORTSE STRAND:

Boom Strandpaviljoen 11
Bij mooi weer

Zondagmiddag 3 september 
The Mainstream 

Jazz Combo!!
Aanvang: 15.00 uur

Tel. 023-5717580

door Stephanie Vork

Jaarrond Paviljoen
Drie jaar geleden ont-
stond het plan van de
gemeente om meerdere
jaarrond paviljoens te
laten staan. Er is er nu
nog steeds maar één,
de anderen wachten 
op toestemming. Club
Maritime is één van de

paviljoens die al hele-
maal klaar is om het
hele jaar te blijven
staan. Er is nu dubbel-
glas, betere verwar-
ming en een groter
oppervlak. Het was
een hele verbouwing.
Faase vertelt van zijn
plan om, wanneer ze ein-
delijk ook in de winter
mogen blijven staan, een

apart gedeelte van zijn
paviljoen in te richten als
zaaltje voor feesten en
partijen. Maar voorlopig
zijn de bewoners in de

Publiek
Paviljoen 9 is makkelijk
te bereiken, vlak achter
het Holland Casino. Het
ligt eigenlijk op een stuk-
je algemeen strand,

waar iedereen komt. Er
is niet een bepaald soort
publiek wat op Club
Maritime af komt.
Van jong tot oud, zowel

vaste klanten als toeris-
ten. Daarom organiseren
ze zelf ook geen feesten,
“want dan moet je 
voor een bepaald publiek
kiezen en dat willen 

we juist niet”,
aldus Faase. Wel
kunnen mensen
hun feestjes en
trouwerijen hier
geven.

Pangafillet
De vaste klanten
zitten voorname-
lijk met mooi
weer op het zon-
nige terras en
komen elke vrij-
dag terug voor de
visdag. Harry is
trots op zijn
Pangafillet met

dillesaus. Een lekker
wijntje erbij, er is genoeg
keuze op de wijnkaart,
en als toetje een Dame
Blanche.

Paviljoen 9: Club Maritime
In 1992 begon Harry Faase met zijn broer een strandtent, dit jaar is dus alweer
zijn vijftiende seizoen. Het was altijd al een wens van hem geweest, een 
eigen strandtent. Harry was klaar voor een nieuwe uitdaging. Al sinds 1975 stond
hij met zijn oliebollenkraam op de boulevard en
later in het dorp. Iedere Zandvoorter haalt daar
wel eens een oliebol. Vanaf november, als het
strandseizoen weer is afgelopen, staat Faase 
met zijn kraam in het dorp. Maar, als alle plannen
wat betreft Club Maritime doorgaan, staat hij in
de winter niet meer in de kraam, maar in zijn
strandpaviljoen.

Bij slecht en mooi weer 
is het genieten van 

zee en zonsondergang.
Probeer ons systeem 

gewoon uit. Eten wordt altijd 
aan tafel uitgeserveerd.

Tel.: 5716994

Stukje Mediterranée aan zee
Avondkeuken dagelijks geopend
vanaf17.30 uur

Strandpaviljoen 23     T. 023 571 57 07

omgeving van Club
Maritime het niet eens
met de plannen van 
een jaarrond paviljoen.
“We zetten wel door”,
zegt Harry,“het blijft een

principekwestie”. Maar
voorlopig wordt het dit
jaar gewoon weer afbre-
ken van de tent in de
derde week van oktober.
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Niet aan meedoen!

Mai

RAM
21 mrt. - 20 apr.

STIER
21 april - 20 mei

TWEELINGEN
21 mei - 20 juni

KREEFT
21 juni - 22 juli

LEEUW
23 juli - 22 aug.

MAAGD
23 aug. - 22 sept.

WEEGSCHAAL
23 sept. - 22 okt.

SCHORPIOEN
23 okt. -22 nov.

BOOGSCHUTTER
23 nov. - 21 dec.

STEENBOK
22 dec. - 20 jan.

WATERMAN
21 jan. - 19 feb.

VISSEN
20 feb. - 20 mrt.

Je probeert zoveel mogelijk alles
te regelen zodat het je omgeving
goed gaat. Je eigen wensen komen
daardoor wat meer op de achter-
grond waardoor je af en toe ook
wat opstandig wordt. Je leert er
wel veel van.

Je maakt deze week goede kansen
in de liefde en je ziet er op je best
uit. Je hebt eigenlijk enorm veel zin
om te spelen en te flirten, want je
aantrekkingskracht in op dit
moment enorm. Voor sommige
Leeuwen wordt het onderwerp
kids steeds belangrijker.

Ga nog even op vakantie zodat je
daarna fris aan je werk of studie
kunt beginnen. Je hebt zin om
weer iets te leren, want je blijft
nieuwsgierig. Dus tijd om je in te
schrijven voor een nieuwe cursus.
Een buitenlandse liefde heeft
negatieve invloed op je.

Je weet de juiste middelen te vin-
den om te realiseren wat je wilt.
Dus een huis naar je zin en werk
waar je van houdt. Je verandert
wel het één en ander, soms
bewust, soms omdat het niet
anders kan. Blijf jezelf!

Je bent uiterst communicatief
deze week. Je weer daardoor met
humor vliegensvlug te reageren.
Ook al blijf je heel dienstbaar, je
laat je nu de kaas niet van het
brood eten. Al ben je feller dan
gewoonlijk, je hebt ook voldoende
rust nodig.

Samenwerkingsverbanden blijven
de komende tijd een belangrijke
rol voor je spelen. Zowel in je werk
als privé. Je sluit af wat je niet
meer nodig hebt, gaat juist iets
nieuws aan dat beter bij je past.
Goed zo!

Het liefst ben je thuis (met een
geliefde?), bezig om alles mooi te
maken. Maar je zult het ook ergens
van moeten betalen, dus je werk
moet ook! Doordat je nieuwe
mogelijkheden aanpakt, krijg je er
ook meer lol in. Je moet wel goed
plannen.

Al heb je het druk op je werk, het
zou mooi zijn als je ook tijd maakt
voor liefde en vriendschap. Het is
een prima tijd om nieuwe mensen
te leren kennen die wat meer op
jou golflengte zitten. Je moet pro-
beren je werk af en toe los te laten.

Geniet nu vooral van elkaar en van
de liefde! Als je wilt, kun je je werk
zo regelen dat je ook veel tijd vrij-
maakt. Spijbelen is leuk, maar nog
leuker met iemand samen! Nu heb
je ook tijd om te denken aan de
toekomst.

Als je wilt, kom je veel positieve
zaken tegen; liefde en vriendschap,
meer geld en goede kansen op je
werk. Het is net als bij een lopen-
de band, het komt allemaal langs,
maar je moet het er wél zelf afha-
len. Stel je open en vertrouw op
jezelf.

Die baan die je zo graag wilt heb-
ben, krijg je vooral omdat je zo
enthousiast bent en vol zelfver-
trouwen overkomt. Haal nu het
beste uit jezelf naar boven zodat
je talenten gebruikt kunnen wor-
den of verder ontwikkeld.

Het ene moment ben je lief en
aanhankelijk, het andere moment
actief en dwars. Je omgeving
begrijpt je niet helemaal en jij zelf
soms ook niet! Nu moet je nog de
balans zien te vinden. Je partner is
gelukkig wel evenwichtig!
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1. Als de morgen is 
gekomen
Jan Smit

2. Boten Hanna
Basshunter

3. Dance4Life 
Tiësto ft Maxi Jazz

4. Mas Que Nada 
Sergio Mendes ft The 
Black Eyed Peas 

5. Toppertje! 
Guillermo en 
Tropical Danny  

6. Unfaithful 
Rihanna 

7. Put your hands up 4 
Detroit
Fedde Le Grand

8. Rood 
Marco Borsato

9. Boten Anna 
Gebroeders Ko  

10. From Paris to Berlin 
Infernal

(bron: Radio538, Top 40)

De tien
Welke liedjes zorgen

ervoor dat je dagelijks
gekluisterd zit aan je
MP3-tje? De volgende
toptien liedjes van dit

moment zijn het luisteren
zeker waard!

Non stop sexreclames, ring-
tones van Jamba, tellsell…
allemaal even irritant als 
je het mij vraagt. Maar… 
met stip op nummer 1 in 
de irri top 5: Belspelletjes.
Geen programma meer op
tv dat niet om de 20 minu-
ten onderbroken wordt door
zo'n tuthola.

Aangezien de dames waar-
schijnlijk nog niet toe zijn
aan een echt programma,
mogen ze in het begin van
hun tv carrière eerst de
mensen thuis in de maling
nemen. “Dit is wel een hee-
eel moeilijke zeg… dat weten
alleen de echte fans en die
kijken meestal niet op dit
tijdstip.” Yeah right, denk ik
alleen maar. Wie weet de
achternaam van Ridge uit
'the Bold' nou niet tegen-
woordig?! 

Ook ik ben vroeger wel eens
in de mooie praatjes van de
dames getrapt. Zes maan-
den lang heb ik mijn moeder
af moeten betalen omdat de
telefoonrekening vijf keer zo
hoog was als normaal. Nog
steeds trappen honderden,
misschien wel duizenden
kids in de mooie woordjes
van die oplichters. Zijn er
nou echt mensen die hier
met plezier naar kijken en
steeds weer meedoen? Dat
moet haast wel… anders
was het al lang van de buis
gehaald. Maar waar gaat dit
naartoe? De vragen worden
steeds makkelijker en het
prijzengeld steeds hoger.
Sinds een jaar denken ze
slim te zijn bij RTL door er
een jonge gozer neer te zet-
ten die er wel aardig uit ziet.
Zo zullen er nog meer tiener-
meisjes bellen om dat 'stuk'
aan de telefoon te krijgen. Ik
ben er in ieder geval klaar
mee. Zodra ik ook maar iets
hoor of zie wat er op lijkt
zet ik 'm op een ander net.
O god, dat wordt dan Ned 1,
2 of 3, want alle overige zen-
ders zijn zo goed als besmet
met het sex-ring-tellsell-bel-
virus. Want wat de een doet
kan de ander natuurlijk nog
veel beter.

Uit het dagboek van Marieke:
23 juli: “…En toen begon het
strenge kamp.We werden naar
een ruimte met een groot wit
scherm begeleid en daar wer-
den een paar ‘regeltjes’ uitge-
legd. Nou ik kan zeggen, die
waren niet mals. We kregen
onze flightsuit aangemeten en
gingen eten. Hierna kregen we
lessen over aviation design en

Van 22 tot en met 29 juli 2006 vond er in Huntsville, Alabama
(VS) het zogenaamde ‘International Space Camp’ plaats. Dit
jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door de Amerikaanse
ruimtevaartindustrie, waaronder NASA. Er deden dit jaar 24 lan-
den mee en uit elk land werden er drie afgevaardigden gestuurd.
Eén van de gelukkigen was de Zandvoortse Marieke Akerboom.
Ze had gewonnen tijdens een quiz in Space Expo, Noordwijk.
Marieke is pas vijftien jaar (de jongste van het kamp) en ging
heel stoer, zonder ouders, met twee andere Nederlanders die
zij nog helemaal niet kende, in het vliegtuig richting Alabama.

shuttle anatomy. Dat was hart-
stikke moeilijk, omdat je alles
in het Engels moet volgen en
er ook nog eens termen wer-
den gebruikt waar we nog
nooit van gehoord hadden.”

Het doel van ‘International
Space Camp’ is het promoten
van bemande en onbemande
ruimtevaart en gerelateerd

onderzoek binnen
het onderwijs. Bij de
al vroeg wijze
Marieke is dat doel
bereikt, want ze wil
graag astronaut
worden later. Maar
wat het Space Camp vooral zo
leuk maakte, was dat er jonge-
ren tussen de vijftien en acht-
tien jaar bij elkaar kwamen
met zoveel verschillende nati-
onaliteiten. Marieke mailt nog
iedere dag met haar vrienden
van over de hele wereld. Uit
Zuid-Korea, Argentinië, Costa
Rica, Noorwegen, Turkije,
Finland, noem maar op. Een
bijzondere ervaring!

Uit het dagboek van Marieke:
28 juli:“…Toen moesten we ons
snel even omkleden voor de

Graduation. We moesten net-
jes op een rij gaan staan voor
de andere teams en kregen
onze diploma’s van space
camp aangeboden. Hierna
hadden we nog avondeten en
toen was eigenlijk ons gewel-
dige avontuur in Huntsville,
Alabama, USA afgelopen. Maar
geloof me, niemand wilde naar
huis. Het afscheid was wel even
moeilijk, maar we hebben alle-
maal adressen en ik weet zeker
dat ik ze (de andere kampdeel-
nemers) allemaal nog eens ga
zien.”

HOROSCOOP

Uit het dagboek van Marieke Akerboom…
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55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Op reis met de ANBO Zandvoort

Meldpunt thuiszorg 
geopend

Maar liefst 150 echte gapers bewonderen. Dat kan als u zich
aanmeldt voor de seniorenreis naar Maarssen. Regelmatig ver-
zorgt de afdeling Zandvoort voor ANBO-leden onderhoudende
reizen. Zo vertrekt er donderdag 21 september een autobus voor
een bezoek aan een tweetal opmerkelijke musea.

Bij lokale overheden wordt veelal terughoudend gedacht over
de Bijzondere Bijstand. Hoewel gemeentebesturen kunnen
beschikken over inkomensgegevens van hun burgers, gebeurt
er met die kennis te weinig. Ouderenbond KBO maakt zich er
sterk voor dat de lokale overheden zich actiever gaan opstel-
len om de minima te ondersteunen.

De Consumentenbond heeft onlangs een meldpunt geopend.
Met dit meldpunt ‘Toegang tot Thuiszorg’ wil de bond nagaan
in hoeverre het extra geld van de regering de knelpunten in de
thuiszorg verbeterd heeft.

Drogisterij Museum
Uniek in de wereld. Het
Nederlands Drogisterij Museum
te Maarssen bezit tienduizen-
den artikelen uit de rijke histo-
rie van de Nederlandse drogis-
terijbranche. In het museum
staan ongeveer 150 gapers, van
oudsher het symbool van de
drogisterij. Als blikvanger
hangt in het museum de

grootste gaper ter wereld.
Het beeld is ongeveer 2 meter
hoog. Het museum is geves-
tigd in het voormalig koetshuis
van Goudestein, het gemeen-
tehuis van Maarssen.

In het museum staan niet
alleen gapers. Ook zijn er twee
compleet ingerichte winkels.
Eén dateert uit 1901 en één uit
1934, ouderen zullen de inrich-
ting zeker herkennen. De win-
kel uit 1901 is afkomstig uit de
Amsterdamse Staatslieden-
buurt en is na diverse verhui-
zingen in het museum terecht
gekomen. De winkel uit 1934 is
afkomstig uit Den Haag. Daar
beheerde Mia Ranke (één van
de eerste vrouwelijke onder-
nemers in Nederland!) haar
drogisterij in de Laan van
Meerdervoort van 1934 tot
1987. De vele drogisterijartike-
len geven een goed beeld van
het verleden. Het museum
beschikt over een collectie blik-

ken, glazen stopflessen en por-
seleinen potten waar vroeger
de voorraad in bewaard werd.

Hollands Kaasmuseum
Het tweede bezoek is aan het
Hollands Kaasmuseum. Dat is
gevestigd in het hartje van
kaasstad Alkmaar in het
monumentale Waaggebouw.
Het museum toont de berei-
ding van zuivelproducten door
de eeuwen heen, de handel en
het leven op het platteland. De
collectie bestaat ondermeer
uit historische gebruiksvoor-
werpen, film beeldmateriaal
en schilderijen.

Wilt u mee?
De autobus vertrekt donder-
dag 21 september om 8.30uur
bij het Gemeenschapshuis.
Ook kunt u opstappen om 8.45
bij de Vomar of om 9.00 uur bij
het Huis In het Kostverloren
(HIK). Om ongeveer 11.00 uur
staat in het museum van
Maarssen koffie en gebak
klaar. Voordat het gezelschap
naar het Kaasmuseum vertrekt
is er een koffietafel in party-
boerderij De Weistaar.
Telefonische aanmeldingen bij
Wies de Jong, telefoon 5715164.

Het meest wringt de schoen in
de thuiszorg, de ouderenzorg,
gehandicaptenzorg en geeste-
lijke gezondheidszorg. Ruim de
helft (51%) van de mensen die
recht hebben op thuiszorg krij-
gen die zorg momenteel
slechts ten dele of helemaal
niet. Ook andere ondersteu-
ning uit de AWBZ blijft achter,
zo blijkt uit een enquête van de
Consumentenbond

Staatssecretaris Ross-van Dorp
van Volksgezondheid heeft
inmiddels extra geld toegezegd
om wachtlijsten in de thuis-
zorg te voorkomen en weg te
werken. De Consumentenbond

wil door middel van het meld-
punt controleren in hoeverre
het probleem ook echt is
opgelost.

Het meldpunt ‘Toegang tot
Thuiszorg’ is tot 22 septem-
ber iedere werkdag van 9.00
tot 17.30 uur bereikbaar op
nummer (070) 445 45 66. Wie
nog steeds op een wachtlijst
staat of een andere probleem
in de thuiszorg wil aankaar-
ten, kan contact opnemen
met het meldpunt. Daarnaast
kunnen mensen ook via de
website (www.consumenten-
bond.nl) hun bevindingen
melden.

Proces tegen 
onverhoedse sociale controles 
Onaangekondigde huisbezoeken zijn in strijd met ondermeer
de Grondwet. Dat de Sociale verzekeringsbank (SVB) daarmee
uitkeringsfraude hoopt te bestrijden is volgens de ANBO een
onwettig argument. De vraag wie gelijk heeft legt de bond voor
50Plussers voor aan de rechter, zo werd afgelopen maandag
bekend gemaakt.

Veel ouderen zijn bang.
Huiverig om onbekenden in
hun huis toe te laten. De con-
troles die inspecteurs van de
SVB de komende maanden
doen, zorgen voor grote onrust
onder ouderen. Veel senioren
voelen zich overvallen en 
zijn angstig om vreemden,
met of zonder legitimatie,
binnen te laten. Anderen 
kunnen hier immers misbruik
van maken.

ANBO voor 50-plussers en
advocatenkantoor Kuijper 
starten een proefproces tegen
de onaangekondigde huis-
bezoeken die de Sociale Ver-
zekeringsbank (SVB) uitvoert
om fraude met AOW- en ANW-
uitkeringen te bestrijden. De
huisbezoeken zijn niet recht-
matig. Er is geen formele wet-
geving waarin dit controlemid-
del is vastgelegd. Bovendien
zijn de huisbezoeken in strijd
met de Nederlandse Grondwet
en internationale mensenrech-
tenverdragen. De ouderen-

bond wil een landelijk verbod
krijgen van de (voortzetting
van) onaangekondigde huis-
bezoeken. Tevens zal worden
verzocht alle negatieve
beschikkingen vanaf 1999
ongedaan te maken waarin
sprake was van onverwachte
huisbezoeken. De Rechtbank
had al eerder besloten dat
het recht om zonder concrete
aanleiding inbreuk te maken
op het privé-leven van uit-
keringsgerechtigden niet
mag.

De ouderenbond ANBO roept
alleenstaande AOW-ers en
ANW-ers op die al een huis-
bezoek hebben gehad of vre-
zen dat zij worden bezocht,
zich te melden. Zij kunnen
gratis deelnemen aan het
proefproces.

Een informatiepakket met
aanmeldformulier is op te vra-
gen via 030- 233 00 66 (12 tot
16 uur op werkdagen) of 
e-mail: proefproces@anbo.nl.

Actievere houding gemeenten gewenst

Als maar weinig burgers een
beroep doen op Bijzondere
Bijstand (BB), dan houden
gemeenten aanmerkelijke
sommen geld over. Daar kun-
nen al gauw honderdduizen-
den euro’s mee gemoeid zijn.

Zandvoort
De gemeente Zandvoort neemt
een afwachtende houding aan
en legt het initiatief bij haar
burgers. Gemeentevoorlichter
Ton van Heemst:“Gebruik alle
middelen waar je recht op hebt
- ze zijn ervoor. Mensen op het
minimum hebben een eigen
verantwoordelijkheid voor hun

eigen financiële situatie. Zij
moeten in actie komen. Hulp
vragen. Gemeente Zandvoort
ontvangt ze graag op het
spreekuur. Dus ontvang je een
uitkering, zit je op het mini-
mum en heb je ergens het idee
dat je aanspraak kunt maken
op BB,neem alle relevante stuk-
ken mee, en kom langs op het
spreekuur van de gemeente.
Geef aan wat je financiële pro-
blemen zijn en laat uitzoeken
of je recht hebt op een BB. De
sociale-dienstverleners gaan
met dergelijke verzoeken zeer
prudent om. Dat zet zoden aan
de dijk”. Tijdens hun spreekuur

proberen medewerkers van
Loket Zandvoort er achter te
komen welke problemen er zoal
bij hun cliënten leven en dra-
gen dan mogelijke oplossingen
aan.

Pro-actief
Op de vraag of ze met haar soci-
aal beleid in de preventieve
sfeer een wat actievere rol kan
spelen wordt door gemeenten
nogal eens terughoudend
gereageerd. De privacy van de
burgers zou een actieve bena-
dering in de weg staan.“Nader
onderzoek laat echter zien dat
er wel degelijk mogelijkheden
zijn om relevante groepen mini-
ma pro-actief te bereiken”zegt
de KBO. Mensen die op eigen
initiatief weinig gebruik maken
van voorzieningen blijken vaak
langdurig in aanmerking te
kunnen komen voor allerlei
regelingen.

Gaper: het symbool voor de drogisterij
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Zomer lekker
na met onze

bloemen!

Administratiekantoor

K. Willemse
Administratiekantoor 

heeft tijd voor uw administratie.
Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-
vraag naar de voorwaarden
Bij grote beurt gratis!

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN EN

SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige.

Doe een cursus bij het ROC Nova College.
Ook Engels, rekenen en computerlessen.

Gratis proefles!
Bel (023) 531 95 53 

en vraag naar Annet Flink.

www.zandvoortsecourant.nl
WIJ ZIJN OP VAKANTIE VAN 10 - 25 SEPTEMBER EN
GAAN WEER OPEN DINSDAG 26 SEPTEMBER!

TOT DAN

Rijksstraatweg 67-71  Haarlem  Tel. 023 - 525 49 56    www.vanmeeuwenbedden.nl

Het Vi-Spring gamma staat garant voor comfort 
en luxe. Elk bed wordt handgemaakt volgens het 
unieke Vi-Spring pocketed spring systeem: veren 
in katoenen zakjes bedekt met royale lagen 
zuivere wol en natuurlijk haar, worden op hun 
beurt met Belgische damast bekleed om het 
summum van een heerlijke slaap te bereiken.

Geef die persoon op door het
formulier op pagina 3 in te vullen,

of mail de jury:
jury@zandvoortsecourant.nl

Wie is volgens u de 
Zandvoorter van het jaar 2006?
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& Heden
Verleden

In 1950 werd de rooms
katholieke voetbalvereniging
The Zandvoort Boys (TZB)
heropgericht. De club, die
eerder in 1936 al was herop-
gericht, verloor in de oor-
logsjaren haar veld langs de
Zandvoortselaan, dat in 1938
was overgenomen van de vv
Zandvoort. VVZ betrok des-
tijds het Sportpark aan de
Vondellaan. Ook in 1950 was
niet direct een speelveld
beschikbaar en kon men om
de twee weken, om beurten
met de handbalafdeling van
Zandvoortmeeuwen, ge-
bruik maken van de velden
aan de Van Lennepweg. Het
zou nog tot 1954 duren voor-
dat aan deze allerminst
ideale situatie een einde
kwam.

Geld
Met de ervaringen uit de
vooroorlogse periode in het
achterhoofd kwamen de
TZB- bestuursleden, kape-

laan Blom -die tevens mede-
oprichter was- en secretaris A.F.
Heuft, met een voor die dagen
revolutionair plan.Wat simpel-
weg neer kwam op het aanleg-
gen van een sportpark op een

Kennemer Sportpark na 
ruim een halve eeuw dicht!

Het Kennemer Sportpark was ruim een halve eeuw de thuis-
haven van TZB. Na de fusie in 2003 van de voetbal-, dart- en
honk- en softbalafdelingen in ZSC’04, wordt op zaterdag 23
september het TZB terrein officieel gesloten. Een stukje spor-
tief Zandvoort met een rijke historie behoort daarmee tot de
verleden tijd.

le plan omvatte de aanleg
van twee speelvelden met
vier kleedkamers en scheids-
rechterskleedkamer onder
een clublokaal annex kanti-
ne. De realisatie van het plan
werd begroot op f 150.000.
Het geheel werd gefinan-
cierd met jaarlijkse subsidies

van de gemeente (f 3200) en
parochiebestuur (f 2000).

In 1952 begon de Grondmij
met de uitvoering van het
grondwerk. Er was op het ter-
rein ruimte voor vijf velden,
maar dat was toekomstmu-
ziek. Later bleek dat dit altijd
zo zou blijven, evenals de plan-
nen voor de bouw van een tri-
bune.Vanaf het begin heeft de
aanleg onder begeleiding
gestaan van de heer Frans van
Deursen, die zijn woning des-
tijds naast het clubhuis liet
bouwen. Nadat de opstallen in
het door gemeentearchitect Ir.
G. Friedhof voorgeschreven wit
waren geschilderd, kon het
sportpark in gebruikgenomen
worden.

Opening
De opening werd op zondag 
5 september 1954 verricht
door burgemeester mr. H.M.
van Fenema. In aanwezigheid
van pastoor Van Diepen deed 
Van Fenema de aftrap voor de
openingswedstrijd tussen de

eerste elftallen van TZB en
Geel Wit. In deze wedstrijd,
die werd geleid door
scheidsrechter Ramkema,
brak TZB-aanvaller Piet
Castien zijn been. Het
bestuur van de Stichting
Kennemer Sportpark be-
stond bij de opening uit dr.
C.F.M. Robbers, A.F. Heuft,
J.L.C. Lindeman, kapelaan
Steenman, W.M.B. Bosman,
S.I. Kluijskens en mr. B.H.G.J.
Randag.

Historie
In de halve eeuw dat TZB
gebruik gemaakt heeft van
het Kennemer Sportpark
bezochten grote voetbal-
clubs als National Uruguay,
Los Angelos Aztecs en IFK
Götenborg het sportpark
waar gespeeld werd tegen
het eerste elftal van TZB.
Ook vele toernooien werden
er afgewerkt met deel-
name van onder andere
jeugdteams van Borussia
Mönchengladbach en VVV
Venlo.

stuk braakliggend terrein.
Nadat de Stichting Kennemer
Sportpark was opgericht werd
alles in het werk gesteld om
aan geld te komen. De stich-
tingbestuurders benaderden
daarvoor het parochiebestuur
van de St. Agatha kerk, waar
eerst de toenmalige pastoor 

P. van Diepen voor de plannen
gewonnen moest worden. Het
gelukte, maar er was nog geen
geld. Via het parochiebestuur
kwam de mogelijk om een
subsidie aan te vragen bij 
de gemeente Zandvoort. De
gemeenteraad besloot una-
niem dat TZB een eigen onder-
komen moest hebben en was
bereid tot zestig procent van
de kosten te dekken, mits het
om een redelijk bedrag ging.

De Zandvoortse architect Piet
Worm maakte het ontwerp
voor het Kennemer Sportpark.
De grondeigenaar Jonkh.
Quarles van Ufford verkocht
het stuk grond gelegen tussen
de toenmalige tramlijn van de
NZH en de Zandvoortselaan
voor één gulden per vierkante
meter aan de Stichting
Kennemer Sportpark. Het tota-
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Met bovenstaand elftal speelde TZB in 1954 de openingswedstrijd tegen
Geel Wit. Op de foto van links naar rechts: G. Slop, J. v.d. Berg, J.H. v.d. Meij,
T.G. van As, M. v.d. Bos, H.M. de Reus sr., C. Boon sr., P.J. Castien, J.A. Vossen,
A.M. van Deursen en J. Bakker. Rechts met vlag grensrechter W. Schilpzand sr.

Burgemeester Van Fenema verricht de aftrap van de openingswedstrijd op 
5 september 1954.

Afgelopen maandagavond was Casino Zandvoort gastheer van
één van de voorronden van het Holland Casino Poker
Kampioenschap. Gespeeld werd volgens het Texas Hold’em poker
en dan de ‘no limit’ variant. Zestig pokerspelers vochten voor
drie plaatsen in de grote finale op 22 oktober aanstaande in
Amsterdam. Speciaal opgeleide ‘dealers’ begeleidden het spel.

Texas Hold’em poker in casino Zandvoort

Het Texas Hold’em poker heeft
het laatste jaar een grote
vlucht genomen in Nederland.
Voornamelijk het Internet en
de televisie hebben veel daar-
aan bijgedragen. Veronica,
Eurosport en Discovery
Channel zenden regelmatig
wedstrijden uit de Europeaan
Tour en uit Las Vegas uit. Jonge

spelers kunnen kapitalen win-
nen via Internet en natuurlijk
ook verliezen. Een professione-
le speler kan in één toernooi
wel één miljoen dollar winnen.
Zo heeft de Nederlander Rob
Hollink vorig jaar in Monaco
€650.000 gewonnen.

De zestig spelers in Zandvoort

hadden een inschrijfgeld van
€110 moeten betalen en dat
bedrag ging in de ‘pot’. De win-
naars krijgen het bedrag niet
uitgekeerd want dat schuift
door naar de finale in
Amsterdam. De verwachting is
dat de uiteindelijke winnaar
met €40.000 naar huis zal
gaan. Bij deze finale is televi-
sie aanwezig en zal er een tri-
bune gebouwd worden zodat
publiek via schermen het spel
kan volgen. De winnaar van
het Holland Casino Poker
Kampioenschap zal deel
mogen nemen aan de Master
Classics of Poker die in de 

eerste week van november
gehouden zullen worden, een
toernooi dat acht dagen duurt
en dat iedere dag met een
andere pokervariant zal wor-
den gespeeld.

De voorronde van afgelopen
maandag zal voor de vestiging
van Holland Casino in onze
badplaats de start zijn van een

wekelijkse pokeravond. Vanaf
18 september zal er ieder
maandag de mogelijkheid zijn
om in Zandvoort legaal Texas
Hold’em te spelen. De avond
zal beginnen rond 20.00 uur
en zal bij sluitingstijd afgelo-
pen zijn. De pokerspelers 
zullen aan twee tafels op 
het podium spelen om een
‘cash game’.
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Gemeentelijke publicatie week 33 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
29 augustus en de verdere in week 35 door het
college genomen besluiten zijn 5 september vastge-
steld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 14 september vergadert de Commissie Welstand
en Monumenten. De vergadering begint omstreeks
15.00 uur in de commissiekamer. De exacte begintijd
is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Bekendmaking Toezichthouders
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, respec-
tievelijk de burgemeester van Zandvoort, ieder voor
zover het hun c.q zijn bevoegdheden betreft hebben
besloten om de ambtenaren, zoals bekend bij de per-
soneelsadministratie van de HKD/GGD te Haarlem, te
weten, H.F.C. Bol en H. Baltus, aan te wijzen als toe-
zichthouders voor de Woningwet en de bij of krach-
tens deze wet gegeven voorschriften. Dit besluit treedt
in werking één dag na bekendmaking daarvan in deze
krant.

Collegeplan 2006 - 2010 vastgesteld 
In de vergadering van 29 augustus 2006 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders het Collegeplan
2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college
de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -
2010.Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie
en op de website van de gemeente (onderdeel Nota's,
rapporten, plannen).

Intrekking 
In verband met een nader onderzoek heeft het colle-
ge besloten de d.d. 17 augustus 2006 gepubliceerde
“Toetsingscriteria voor het verlenen van een vrijstel-
ling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor een bedrijfswoning” in te
trekken.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Strandweg 1, plaatsen terrasoverkapping, ingeko-

men 24 augustus 2006, 2006-156Rv 1e fase.
- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, ingekomen 

24 augustus 2006, 2006-157Rv.
- Voltastraat 1a, plaatsen carport, ingekomen 28

augustus 2006, 2006-158Lv.
- Kosterstraat 13a, bouwen woning, ingekomen 

31 augustus 2006, 2006-159Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over deze
aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt maken.
Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening 
kan worden verleend, kan tegen ons voornemen 
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Een
voornemen tot het verlenen van vrijstelling wordt
afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden

gepubliceerd en kunnen belanghebbenden bezwaar
indienen.

Bekendmakingen
Artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
naar aanleiding van het verzoek van woningbouwver-
eniging EMM d.d. 26 april 2006 het Uitwerkingsplan
ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoe-
ve van het bouwplan voor de Locatie De Duinroos aan
de Flemingstraat 180 hebben vastgesteld. Het uitwer-
kingspan is gebaseerd op artikel 9 van bestemmings-
plan Nieuw Noord. Het Uitwerkingsplan maakt het
mogelijk om op de locatie maximaal 60 woningen,
een kinderdagverblijf en een halfverdiepte parkeer-
garage te realiseren.

Het Uitwerkingsplan, bestaande uit een plankaart,
toelichting en voorschriften ligt met ingang van 8 sep-
tember gedurende zes weken tijdens de openings-
tijden ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort. Gedurende de 
termijn van de terinzageligging kunnen belang-
hebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun ziens-
wijzen kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen
kenbaar gemaakt te worden bij het college van 
burgemeester en wethouders van Zandvoort (Postbus
2, 2040 AA Zandvoort). Voor het mondeling kenbaar
maken van zienswijzen kan gedurende werkdagen 
telefonisch (023-5740100) een afspraak met
mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw Koenes (ste-
denbouwkundig), afdeling Ontwikkeling en Beheer,
worden gemaakt.

Artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend
dat zij tevens voornemens zijn om naar aanleiding van
het verzoek van woningbouwvereniging EMM d.d. 19
juli 2006 naast het Uitwerkingsplan 'binnenplanse
vrijstelling' ex. artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening
te verlenen voor:
- het realiseren van 94 parkeerplaatsen op eigen ter-

rein zoals aangegeven op de bij het verzoek beho-
rende bouwtekeningen van het voorlopig ontwerp;

- het realiseren van een hekwerk met een hoogte van
1,20 meter in plaats van 1,00 meter zoals aangege-
ven op bij het verzoek behorende tekening kenmerk
RO/SK 18/05/06.

De ontwerp-vrijstellingsbesluiten met bijbehorende
stukken liggen met ingang van 8 september geduren-
de zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij
de centrale balie in het raadhuis (ingang Swaluëstraat)
te Zandvoort. Gedurende de termijn van de terinzage-
ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel
mondeling hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijk
dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden bij
het college van burgemeester en wethouders van
Zandvoort (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor het
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan gedu-
rende werkdagen telefonisch (023-5740100) een
afspraak met mw. E. Fennema ( juridisch) of mevrouw
Koenes (stedenbouwkundig), afdeling Ontwikkeling
en Beheer, worden gemaakt.

Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van 
artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-
stelling te verlenen voor het:
- veranderen van het entreegebied en het renoveren

van de gevels op het perceel Keestomstraat 25 t/m

147 te Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-
139Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 08 sep-
tember 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de
openingstijden.

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schriftelijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Kapvergunning verleend 
- Kostverlorenstraat 110, 1 dennenboom, verleend 7 

september 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank 
te Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van 
de rechtbank dat in een voorlopige voorziening
heeft bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt
u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de rechtbank te Haarlem. Een
dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Ampèrestraat 14, gedeeltelijk veranderen bedrijfs-

ruimte in bedrijfswoning, verzonden 31 augustus
2006, 2006-075Rv.

- Boulevard Paulus Loot 19, verbouwen restaurant,
verzonden 01 september 2006.

Evenementenvergunningen verleend 
Hierbij maakt de burgemeester bekend dat hij op grond
van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort 2005 (hierna APV) een evene-
mentenvergunning heeft verleend voor het houden
van een aantal evenementen een kunststof 'alu-pavil-
joen' op het Badhuisplein op 27 september en 29 sep-
tember tot en met 2 oktober 2006 ten behoeve van
het A1GP-weekend en het 30 jarig bestaan van Holland
Casino. Aan de vergunning zijn voorschriften en beper-
kingen verbonden (verzenddatum 24 augustus 2006).

Daarnaast heeft het college ontheffing verleend op
grond van artikel 4.1.5 van de APV voor het inwerking
hebben voor het in werking hebben van toestellen of
geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een
zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens
voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt op
het Badhuisplein op bovengenoemde data. Aan de ont-
heffing zijn geluidsvoorschriften verbonden. (verzend-
datum 24 augustus 2006).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belang-
hebbenden kunnen gedurende een termijn van zes
weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen. De datum van bekendmaking is de
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen ver-
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Gemeentelijke publicatie week 37 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
5 september en de verdere in week 36 door het
college genomen besluiten zijn 12 september vast-
gesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale
Balie en op de website.

Integrale commissie Raadszaken 
De Integrale commissie  Raadszaken  vergadert op 19
september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
1 Opening  
2 Vaststellen agenda
3 Besluitenlijst 11 juli 2006
4 Vast agendapunt: alleen indien aan de orde of 

vooraf verzocht
5 Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-

steuning
6 Burgerjaarverslag (onder voorbehoud)
7 Collegeplan 2006 - 2010
8 RondvraagMededelingen/aandachtspunten
9 Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control 
De Commissie Planning en Control vergadert op 20
september vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
1 Opening.
2 Vaststelling agenda.
3 Besluitenlijst commissie van 12 juli 2006
4 Vaste agendapunten Alleen indien aan de orde of

vooraf verzocht
a Accountant
b Rekenkamer
c Politiezaken
d Informatie college/burgemeester.

5 Berap II
6 Beschikbaar stellen krediet ad. € 50.000 ten 

behoeve van de Middenboulevard
7 Heroriëntatie Stafafdelingen
8 Intergemeentelijke Samenwerking Belastingen
9 Vergoeding woon-werkverkeer wethouders.
10 Beheersverordening algemene begraafplaats

Zandvoort 2007 en beheersverordening dieren-
begraafplaats Zandvoort 2007

11 Derde wijzigingsverordening leges 2006 
12 Rondvraag.
13 Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeente-

wet liggen de begrotingswijzigingen van de agenda-
punten die op 3 oktober 2006 aan de gemeenteraad
ter vaststelling worden voorgelegd en die financiële
consequenties tot gevolg hebben, vanaf heden tot en
met 3 oktober 2006 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Kandidaatstelling
De burgemeester van Zandvoort maakt het volgende
bekend:
1. Op dinsdag 10 oktober 2006 zal de kandidaatstel-

ling voor de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling Bugerzaken 
aan het adres Zijlsingel 1 te Haarlem, bij het
daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot
15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) 
worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten

met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aandui-

ding van de politieke groepering boven een kandi-
datenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding,
gevormd door samenvoeging van de aanduidingen
van politieke groeperingen of afkortingen daarvan,
boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een kandi-
datenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van 
de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie
(model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaat-
stelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de
kiezers verkrijgbaar.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschrif-
ten betreffende de inlevering van kandidatenlijsten
worden ter gemeentesecretarie verstrekt door 
afdeling Burgerzaken, Zijlsingel 1 te Haarlem, telefoon
023 - 5115115.

Weigering donateurwerving Stichting van de
Familieleden van Iran.
Het college maakt hierbij bekend dat op grond 
van artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort 2005, de aanvraag van de
Stichting van de familieleden van Iran is geweigerd
voor het houden van een donateur(wervings)actie 
in de maanden september tot en met december 2006
in Zandvoort. De stichting is niet in het bezit van een
CBF-Keur of Verklaring van geen bezwaar afgegeven
van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving.
Deze stichting beoordeelt organisaties die werken ten
behoeve van goede doelen.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Blinkertweg 2a, plaatsen reclamebord, ingekomen

5 september 2006, 2006-161Lv.
- Stationsstraat 7, veranderen voorzijde, ingekomen

7 september 2006, 2006-162Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwver-
gunningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden. Deze 
publicatie betekent niet dat u uw zienswijze over
deze aangevraagde bouwplannen kenbaar kunt
maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrij-
stelling van het bestemmingsplan of bouwverorde-
ning kan worden verleend, kan tegen ons voornemen
daartoe een zienswijze kenbaar worden gemaakt.
Een voornemen tot het verlenen van vrijstelling 
wordt afzonderlijk gepubliceerd. Mocht de ver-
gunning of vrijstelling worden verleend dan zal dit
worden gepubliceerd en kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Zeestraat 60, 3 esdoorns, aanvraag ingekomen 2

augustus 2006, bomen staan te dicht tegen de
muur, wel herplantplicht.

- Zandvoortselaan 220, 2 populieren, aanvraag inge-
komen 23 augustus 2006, bomen veroorzaken over-
last, geen herplantplicht.

- Oosterparkstraat 56, 1 dennenboom, aanvraag inge-
komen 23 augustus 2006, boom veroorzaakt over-
last, wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Grote Krocht 34-36, plaatsen (licht)reclame, verzon-

den 4 september 2006, 2006-154R.
- Grote Krocht 3-5, plaatsen (licht)reclame, verzonden

5 september 2006, 2006-049R.
- Emmaweg 31, wijzigen voorgevel, verzonden 8 sep-

tember 2006, 2006-150Lv.

Bentveld:
- Bramenlaan 2, bouwen twee woongebouwen, ver-

zonden 12 september 2006, 2005-217Rv1e fase.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen
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U werkt met de cijfers 1 t/m 9. Deze dient u
in de witte vlakjes in te vullen. De optelsom
van de vakjes staat in het donkere vlakje
naast de rij of boven de kolom. Indien u in
een donker vlakje bijvoorbeeld 4\8 ziet staan,
betekent dat u vertikaal op 4 moet uitko-
men en horizontaal op 8. Let op: er zijn soms
meerdere oplossingen mogelijk.

KAKURO

8 1 7 9 6 4 5 3 2
3 6 4 2 5 8 9 1 7
9 5 2 3 7 1 4 8 6
5 7 3 1 8 2 6 4 9
1 9 6 4 3 5 7 2 8
2 4 8 6 9 7 1 5 3
4 8 5 7 2 6 3 9 1
7 3 1 8 4 9 2 6 5
6 2 9 5 1 3 8 7 4

Oplossing Sudoku 
week 35

Oplossing Kakuro 
week 35

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot en
met 9 komen maar één keer voor in de rijen,
één keer in de kolomen en één keer in de negen
vakjes van de 3x3 vierkantjes.

De oplossing wordt volgende week gepubli-
ceerd.

1 9 7
6 3 8 2 1

5 2 1 4 8 9 6
5 4 1
7 6 8 2

6 7 8
9 2 6 8 7 1 5
4 7 6 1 9

1 9 3

12 23 16 15

16 4/8

27

13/12 13

5 8

11 9

15 13 24 10 4

3 1 2 16 9 6 1

10 6 4 14/15 8 4 3

21 8 7 2 4 14 16

7 9/19 6 3 1 9

8 4 3 110 10 6 4

14 3 6 5 10 7 3

Nouschka is een pittige
oude tante van alweer 11 jaar
oud. Nou, behalve haar grij-
ze snoet is daar verder nog
niets van te merken, behalve
dan dat ze wat ‘Oost-Indisch’
doof is. Nouschka is een wat
onzeker typje en heeft be-
hoefte aan een duidelijke
baas. Ze kan het niet zo goed
vinden met kinderen en is
ook niet al te gecharmeerd
van haar soortgenoten. Het
liefste probeert ze die met
opgetrokken lippen weg te

jagen. Is haar tegenstander
niet onder de indruk van haar
oude klappertjes dan kiest
mevrouw het hazenpad.
Verder vindt Nous het heer-
lijk om los rond te scheuren.

Je moet haar wel in de gaten
houden want ze gaat zo op in
haar speurtocht dat ze soms
vergeet dat er ook nog ergens
een baasje staat te wachten.
Maar goed, op deze leeftijd
mag je wel eens wat verge-
ten, toch?

Dier van de week

Kom kennis maken in het asiel,
Keesomstraat 5. Tel. 57 13 888.

Geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op:
www.dierentehuiskennmerland.nl 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

FAR WELL PARTY
THE ZANDVOORT BOYS

Eindelijk is het er dan toch van gekomen 
T.Z.B. (nu onderdeel van Z.S.C.’04) neemt afscheid van haar

Sportpark aan de Kennemerweg.

Daarom wordt nog één keer een feestdag georganiseerd op deze
voor velen aparte locatie aan de Kennemerweg.

Overdag wordt er vanaf 13:30 tot 17:00 uur door oud-leden nog
eenmaal de strijd aangegaan in de verschillende sporttakken. 

In de avond, vanaf 20:00 uur, is er een feestavond waarop alle
oud-T.Z.B.’ers en zij die T.Z.B. in het verleden een warm hart 

hebben toegedragen van harte welkom zijn om samen met ons 
dit afscheid van het T.Z.B.-Sportpark te vieren.

TOT ZIENS OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

Start vmbo-t, havo en
vwo voor volwassenen 
bij ROC Nova College

De lessen van het vmbo-t, havo en vwo voor volwassenen bij
het ROC Nova College beginnen op maandag 11 september. Op
de locatie Planetenlaan in Haarlem zijn dat dag- en avondles-
sen vmbo-t en havo en vwo-lessen overdag. Veel havo-klassen 
overdag zijn vol, maar voor verschillende avondlessen kan men
zich nog aanmelden.

Het ROC Nova College verzorgt
vrijwel alle reguliere vakken,ver-
spreid over de dag en avond.
Wie goed zelfstandig kan wer-
ken, kan terecht in de zoge-
naamde ‘wiskundetuin’ havo/
vwo voor wiskunde b. Mensen
die een andere taal willen leren,
kunnen denken aan bijvoor-
beeld Frans, Arabisch en Turks.
Bovendien zijn er speciale
coachingklassen Nederlands en
Engels. De opleidingen vmbo-t,
havo en vwo bij het ROC Nova
College zijn speciaal voor vol-
wassenen als nieuwe kans om
het volledige diploma of een
aantal certificaten te behalen.
Bijvoorbeeld mensen die zich
willen laten omscholen voor

een betere kans op de arbeids-
markt of ouders die willen leren
hoe ze hun kinderen kunnen
helpen met hun huiswerk.

Dankzij gemeentesubsidies
blijven de cursusgelden be-
perkt tot €24,80 per lesuur per
jaar. Dat betekent dat wie één
vak van twee lesuur volgt,
twee maal €24,80 (= €49,60)
cursusgeld betaalt voor een
heel cursusjaar. Het cursusgeld
is exclusief de administratie-
kosten van €75 (ongeacht het
aantal vakken) en de kosten
voor boeken en eventuele
excursies. Voor meer informa-
tie: (023) 541 41 41 en
www.novacollege.nl/educatie
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Handbal
Fraai gelijkspel handbalsters

Het eerste damesteam dat uitkomt in de 1e klasse verloor 
vorige week de partij tegen Volendam met 15-12. Afgelopen 
zondag hebben de dames zich gerevancheerd voor deze geflat-
teerde nederlaag. Tegen Westside in Amsterdam werd het na
een enerverende wedstrijd in de laatste seconden alsnog een
16-16 gelijkspel.

De handbalteams van ZSC spe-
len in de eerste helft van de
veldcompetitie alleen uitwed-
strijden, omdat het speelveld
op Duintjesveld van een nieu-
we bovenlaag wordt voorzien.

ZSC nam in Amsterdam binnen
tien minuten een 0-5 voor-
sprong. De thuisclub kreeg
geleidelijk aan meer vat op het
spel van ZSC en wist de achter-
stand te reduceren. ZSC bleef
echter bij, waardoor de stand
bij rust 9-9 was. In de tweede
helft nam Westside het heft in
handen en leek het op een over-
winning af te stevenen. ZSC
bleef vechten voor iedere meter,

maar desondanks keken ze met
nog 5 minuten te spelen tegen
een 15-13 achterstand aan. In
een enerverende slotfase trok
ZSC de score gelijk 16-16.

Coach Hans Zwemmer was na
afloop blij met een gelijkspel,
maar vond dat zijn team eigen-
lijk de overwinning verdiend
had.Voor ZSC,waar de vaak veel
scorende Debbie Tibboel ontbrak,
verzorgden Romena Daniëls (7x),
Laura Koning (3x), Lucia v.d.
Drift (3x), Asia el Bakhali en
Martina Balk de doelpunten.
Komende zondag spelen de
ZSC dames de uitwedstrijd
tegen Zaanstreek in Zaandam.

Softbal

Voetbal
Punten voor sv Zandvoort

zaterdag en zondag
Afgelopen weekend hebben de zaterdag en de zondagtak van SV
Zandvoort weer punten binnengehaald. De zaterdag was te sterk
voor EVC en de zondag behaald een knap gelijkspel bij De Brug.

score in de 63e minuut open-
de. Na een misser van Ferry
Boom, die alleen voor de kee-
per faalde, haalde Castien
alles uit zijn schotbeen en liet
het net achter doelman
Nijholt bollen, 1-0. in de 83e
minuut kon Zandvoort weer
juichen. Na een splijtende
pass van Steen, zag Boom
Castien vrijstaan en bediende
hem op maat, 2-0. Trainer
Keur was uitermate tevreden
over de prestatie van zijn elf-
tal dat door de overwinning
de eerste drie punten binnen-
haalde.
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Zondag
Het elftal van trainer Berry
Buytenhek moest de tweede
wedstrijd bij De Brug spelen,een
tegenstander die ieder jaar weer
een soort van ‘angstgegner’ is.
Twee seizoenen geleden mistte
Zandvoort het kampioenschap
nadat in Haarlem op ontluiste-
rende manier was verloren.

Nu een wedstrijd op het
scherpst van de snede.
Zandvoort moest eigenlijk vanaf
het begin meer op eigen helft
spelen dan dat ze lief was.Toch
zouden onze plaatsgenoten de
score openen.Uit een van de uit-
vallen ontstond een situatie
voor het Haarlemse doel waar-
uit Faisel Rikkers kon scoren.Tien
minuten later was het weer
gelijk. Na een ongelukkig weg-
gebokste bal door de Zand-
voortse doelman, schoot aan-
voerder Schneider zijn ploeg op
gelijke hoogte.Vlak na rust was
Rikkers weer productief.Via een
hard schot,dat de paal nog raak-
te, zette hij zijn ploeg weer op
voorsprong. Met nog een kwar-
tier te gaan kon Schneider weer
gelijkmaken. Wat De Brug ook
probeerde, niets hielp meer. Na
afloop reageerde De Brug zich
af op de scheidsrechter die nog
drie rode kaarten aan de
Haarlemmers gaf.

Zaterdag
Pieter Keur had zijn basiself-
tal op een tweetal plaatsen
gewijzigd. Ivar Steen speelde
zijn eerste wedstrijd op de lin-
ker vleugel en Michael v.d.
Berg had zijn plaats aan
Tjeerd Ariesen af moeten
staan. Zandvoort begon sterk
aan de wedstrijd en was
regelmatig op de helft van de
Edammers te vinden. Toch zou
het lang duren voordat onze
plaatsgenoten hun overwicht
in een doelpunt konden
omzetten. Het was de onna-
volgbare Robin Castien die de

ZSC-heren pakken winst in slotinning
Een tweehonkslag van Peter Douma waardoor Marcel Paap kon
scoren, bracht het heren softbalteam van ZSC afgelopen zater-
dag een 10-9 overwinning, nadat tegenstander United DAVO
gedurende de gehele wedstrijd een voorsprong had.

5. Leek ZSC de achterstand weg
te werken, de United-aanval
dacht daar anders over en scoor-
de in de 3e inning nog drie runs.
Een homerun van ZSC-catcher
Edgar Koper met Han van Soest
en Hans Rijnders verkleinde in
de gelijkmakende slagbeurt
opnieuw tot één run, 7-8.

United sloeg in de 4e inning
opnieuw een homerun waar-
door het verschil opliep tot 7-9.
Van Soest kon met behulp van
een infieldhit van Koper de ach-
terstand opnieuw terug bren-
gen tot één punt, 8-9. Nadat
beide teams in de 5e inning niet

gescoord hadden,zorgde de ook
in het veld sterk spelende derde
honkman Ruud Bijl, in de zesde
slagbeurt met een homerun
voor de gelijkmaker, 9-9. Nadat
werper Han van Soest de thuis-
plaat in 7e inning met behulp
van zijn veld had weten schoon
te houden, wist Marcel Paap in
de gelijkmakende slagbeurt op
een hit van Vincent Koelemeijer
op het nippertje de 10-9 over-
winning veilig te stellen.

Verlies
Maandagavond moest het
herensoftbalteam van ZSC
opnieuw het veld op.De uitwed-
strijd tegen RCH/Pinguins in
Heemstede werd na vijf innings
kansloos met 10-0 verloren.
Komende zaterdag speelt ZSC
om 18.00 uur thuis tegen Sparks.

Het begin van ZSC was ronduit
slecht.Werper Tjeerd Buijs moest
zich al na vier slagmensen
geblesseerd laten vervangen na
een poging een tegenstander op
de thuisplaat uit tikken.Zijn ver-
vanger Han Van Soest kon niet
voorkomen dat United, onder
andere via een driepunten
homerun,in de eerste slagbeurt
vijf punten scoorde.

In de tweede slagbeurt sloeg
Ben de Jong een solohomerun
terwijl Jan Piet Paap na een
honkslag ondersteund werd
door goed slagwerk, waardoor
de achterstand terugliep tot 4-
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Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
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Kenamju
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De 
adverteerders 

van deze
week

Dankzij onze adverteerders kunnen 
wij u op de hoogte houden van 

alles wat in Zandvoort leeft.
De adverteerders in de krant van deze

week zijn: (in alfabetische volgorde)

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

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties.
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

Max Aardewerk legt aan voor een schot
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT

•  In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden 
2-onder-1-kapwoning met garage, oprit en achterom

•  Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard
en toegang naar de zonnige achtertuin

•  Ruime openkeuken (Siematic) v.v. apparatuur
•  4 slaapkamers en moderne badkamer
•  Woonopp. ca. 120 m2, perceelopp. 255 m2 

Vraagprijs: € 499.000,-

 PATRIJZENSTRAAT 34 ZANDVOORT

•  Op de 4e verdieping gelegen, goed onderhouden 
3-kamerappartement (verbouwd naar 2 kamers)

•  Fantastisch uitzicht over de zuid-duinen en dorp
•  Moderne keuken en moderne badkamer
•  V.v. kunststof kozijnen en dubbele beglazing
•  Buitenzijde geheel gerenoveerd in 2005
•  Woonoppervlakte ca. 65 m2

 ZEESTRAAT 46 “DE KIPPETRAP” ZANDVOORT

•  Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca
keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

•  Souterrainwoning met eigen entree en ruime
bovenwoning (verhuurde staat) met eigen opgang

•  Dit goedlopende bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat
•  Pand beschikt over een volledige horecavergunning
•  Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m2 

Vraagprijs: € 695.000,- (incl. goodwill en inventaris)

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/197 ZANDVOORT

•  Zeer luxe uitgevoerd appartement van 160 m2,
v.v. alle denkbare comfort en fraai uitzicht over zee

•  Het betreft de hele 6e verdieping dus geen naaste buren
•  Dit complex beschikt over een dubbele garage

en een lift, welke uitkomt in de hal van de woning
•  Een appartement om zo te betrekken!
•  Woonoppervlakte ca. (160 m2 incl. terras)

•  In het groene hart gelegen, karakteristieke en
uitstekend onderhouden woning

•  Fraai aangelegde ca. 23 m diepe achtertuin op het 
zuiden met achterom en oprit voor ca. 2 auto’s

•  De woning is smaakvol gerenoveerd in 1999 met 
behoud van authentieke details en is zo te betrekken

•  Woonopp. ca. 110 m2, perceelopp. 217 m2

Vraagprijs: € 409.000,-

Vraagprijs: € 549.000,-

 KOSTVERLORENSTRAAT 42 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 169.000,-

 STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

•  Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 3-kamer-
bovenwoning, v.v. hoge plafonds en paneeldeuren

•  Moderne keuken en moderne badkamer,
2 slaapkamers en een studeerruimte

•  Royaal dakterras van ca. 30 m2

•  Een appartement om zo te betrekken!
•  Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 219.000,- 

 DE RUYTERSTRAAT 38  ZANDVOORT

•  3-kamer appartement (v.h. 4 kamers)
•  Op de 1e verdieping hoek zeezijde gelegen
•  Schitterend uitzicht over boulevard, strand en zee
•  Het complex is onlangs aan de buitenzijde geheel

gerenoveerd en beschikt over een lift
•  Geheel v.v. kunststof ramen en dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 75 m2

Vraagprijs: € 199.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Renault Clio 1.4i-16V AUTOMAAT 3drs.
b.j. 2002, 126500km, €8500

nu €7950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

Geldig t/m zondag 24 september

 Nieuw in het assortiment
• Toscaans brood dubbel-
 donker meergranen brood 
 met pompoenpitjes € 1,25
• Boterkoek met gember € 3,95
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

De A1 GP komt er aan geracet – welke 
maatregelen zijn van kracht?
U leest het op de website van de gemeente. 
Raadpleeg de digitale projectmap A1GP. 
Kan niet missen.

De Mannetjes
Waterbunker 

ontdekt in duinen

‘Nog even doorzoeken en 
we hebben er een mooi 

waterreservoir bij’

Zaterdag 16 september vond 
er bij de Brandweer Zand-
voort een feestelijke bij-
eenkomst plaats. Om twee 
redenen. De overdracht van 
een nieuwe ladderwagen 
na 17 jaar en de Koninklijke  
Onderscheiding na 43 dienst-
jaren van Harry Terpstra.

door Stephanie Vork
Foto’s A. de Kock

De nieuwe ladderwagen (de 
54-854) heeft een speciale 
‘knikladder’, welke 30 meter 
hoog kan komen. Zandvoort 
is de eerste gemeente met 
zo’n knikladder, omdat hier 
minder hoogbouw is dan in 
andere gemeenten. De sleu-
tel wordt buiten bij de brand-
weerwagen overhandigd aan 
commandant Van Herpen. 
Vervolgens heeft Harry 
Terpstra de eer om de ladder 
als eerste uit te proberen. 
Samen met zijn vrouw Miep 
gaat hij, onder luid applaus, 
de hoogte in. 

Na de officiële overdracht van 
de nieuwe ladderwagen, be-
gint het afscheid van Terpstra. 

Locoburgemeester Wilfred 
Tates komt aan het woord 
en vertelt dat hij, toen hij in 
de buurt van de brandweer-
kazerne woonde, dacht: “Die 
man woont hier”. “Nou, bijna 
wel”, klinkt uit de zaal. Het is 
mevrouw Miep Terpstra, die 
duidelijk maakt dat haar man 
inderdaad wel erg vaak op de 
kazerne was. Tates bedankt 
de heer Terpstra voor zijn be-
langrijke rol in de gemeen-
schap, namelijk het brengen 
en behouden van de veilig-
heid in Zandvoort. Omdat hij 
dit 43 jaar heeft gedaan, krijgt  

benadrukt dat de overdracht 
van je eigen ervaring naar an-
dere mensen toe belangrijk is. 
Zo heeft Terpstra zijn ervarin-
gen in de loop der jaren aan 
vele anderen doorgegeven.

Bevelvoerder Rob Hermans 
neemt het woord. Hij spreekt 
vooral over passie. De passie 
van Terpstra voor zijn werk bij 
de vrijwillige brandweer. “Hoe 
gaan we het in de toekomst 

zo houden hier, zon-
der Harry? Hij wilde 
altijd het beste 
voor de Brandweer 
Zandvoort en hij 
heeft zijn mening 
nooit onder stoelen 
of banken gescho-
ven. We hebben nu 
met het hele korps 
een uitdaging om 
zonder Harry verder 
te gaan. We zullen je 
missen.”

Bij Harry zelf dringt 
het deze zaterdagmiddag nog 
niet helemaal door, dat hij 
nu lid in de Orde van Oranje 
Nassau is. Of hij houdt er niet 
zo van om in de schijnwer-
pers gezet te worden. Maar 
zijn vrouw Miep is trots. En 
dat mag zij ook zijn op zich-
zelf. Want zonder hulp en 
steun van het thuisfront, kom 
je lang niet zover. 

Terpstra iets heel bijzonders. 
Namens de Koningin is hij nu, 
vanwege zijn inzet voor de 
vrijwillige brandweer, lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Het 
lintje wordt opgespeld. Tates 

Vrijwillige brandweer koninklijk onderscheiden

Locoburgemeester Wilfred Tates
Harry Terptra

Nieuw in Zandvoort!
Mooie collectie moderne kronen, 

lampenkappen en –voeten.
Moderne en barok spiegels en spiegels op maat

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur • Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Harry demonstreert de nieuwe 
ladderwagen aan zijn vrouw Miep

Sport P21 Wandelsport
Heden & Verleden P15 Trophy of the Dunes
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Familieberichten

18-09-’05                       18-09-’06

lieve papa,

Hoeveel ik je mis kan ik je niet zeggen
hoeveel verdriet ik heb 
kan ik niet omschrijven

hoeveel ik van je hou heb je nooit geweten
ik zal je nooit vergeten

liefs nancy

Burgelijke stand
9 september 2006 - 13 september 2006
Geboren: 
Britt Karina, dochter van: Braamzeel, Ronald en: 
Diele, Karina Anna Henderina
Gehuwd:
De Jong, Ronald en Srisawat, Nuphin
Overleden:
Bol, Cornelia, oud 78 jaar
Tuinder geb. Van Tetering, Hubertina Cornelia 
Johanna, oud 87 jaar
Van der Werff, Willem Jan, oud 93 jaar

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken geopend tot en met 1 oktober!

-
-
-
-
-
-
-
-

21
22
23
24
25
26
27
28

00.00
00.19
00.49
00.58
01.28
02.09
02.37
03.19

04.10
04.39
05.10
05.36
06.10
06.33
07.01
0 7. 3 1

1 3 . 1 0
13. 45
13 .54
13.39
13.59
14.28
15.04
1 5. 2 8

16.29
16.59
1 7. 2 3
1 7. 5 3
18.22
18.49
19.19
19.50

September Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
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18-09-2005                      18-09-2006

Richard

De leegte die blijft
De pijn die blijft

De vriendschap die blijft
Je palm die blijft

Tom

gefeliciteerd:
Nancy, Liesbeth, 

Richard, Dennis, Dimitri 
en John

Dam tot Dam loop 
17 september.

Klasse!

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Voor uw attenties, in de vorm van
bloemen, kaarten en telefoontjes 

tijdens zijn ziekte en na het overlijden
 van Rein van der Werff, 

willen wij u hartelijk dank zeggen. 
Het heeft ons getroost, 

te merken hoe geliefd hij was.

Names ons allen, 
Grada van der Werff–van Norde

Ouderwets gezellig!

Iedere eerste zaterdag van de maand

live muziek
Wij heten u van harte welkom!

Willem, Bert, José & Sheila

weer open

Gasthuisplein 10 • tel. 5714638
Dagelijks geopend van 12.00 tot 24.00 uur

(vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur)
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Column
Zwanger in 2006
Het is om jaloers op te wor-
den. Waarop? Die zwangere 
vrouwen van tegenwoordig. 
De buik mag gezien wor-
den! Met een kleurige sjaal 
wordt die geaccentueerd. 
“Mooi buikje”, knikt iedereen, 
“wanneer komt de baby?” 
Jaren geleden was dat niet 
zo. Zwanger zijn was geen 
schande. Nee, dat nog net 
niet maar je moest het wel 
verbergen met wijde hesjes, 
soepjurken, ruime truien, 
broeken-met-een-flap. Aan 
de knoop van je pantalon 
een elastiekje voor extra 
ruimte. Trui erover. Klaar was 
Mien. Zo lang mogelijk weg 
stoppen. Dat moest nu een-
maal.

Op de verjaardagspartij is 
ze er ook. Wendy zal ik haar 
noemen. Mooi en zwanger. 
Héél zwanger. En stralend 
blij. Het spettert van haar 
af. “Wij zijn al vijf maanden 
in verwachting”, roept ze 
vrolijk. Ik wist het al. Wist 
het allang. Wendy heeft 
een vriendin Marga. Hun 
eerste kind was ook Bewust 
Gekozen. Ze vinden het ge-
woon. Twee meiden met een 
kind. De tweede nu dus op 
komst. Heel bewust. Ze ston-
den en staan er nog steeds 
achter. “Hoe kunnen jullie”, 
bitst een mevrouw bozig. 
“Hoe bedoelt U?” Ze lachen 
beiden. “Tegenwoordig heb 
je een spermabank. Je mag 
zelf kiezen zodat het kind 
ook nog op je lijkt.” Ze kij-
ken elkaar verliefd aan. Hun 
kleine peuter Joanna eist 
even de aandacht op die 
ze ook onmiddellijk krijgt. 
Volop. Van twéé moeders 
én de aanwezige oma’s. Ook 
twee. Grappig hoor. De bo-
zige mevrouw staat op. “Ik 
vind het raar”, schampert 
ze, “een kind moet een vader 
hebben.” “Twee moeders kan 
ook”, antwoordt Marga ge-
decideerd, “we kennen ook 
twee vaders met een kind. 
Het is alleen even wennen.”
Samen zitten ze op de 
bank. De twee meiden. 
Vertrouwelijk. Hand in hand. 
Samen zwanger. Twee blije 
mensen. En een leuke peu-
ter. Ach, zouden alle kinde-
ren maar zoveel liefde krij-
gen van een ouderpaar. Die 
Bewust hebben gekozen. 
Het is alleen even wennen. 
Dat wel!

Lienke Brugman

Cartoon  Hans van Pelt

Aftellen naar de A1 GP:
Ondernemersbijeenkomst 

druk bezocht
De Zandvoortse ondernemers zijn afgelopen donderdag op 
Circuit Park Zandvoort geïnformeerd over allerlei zaken die 
voor, tijdens en na de komende A1GP zullen spelen. 

Zij werden ‘bijgespijkerd’ door 
directeur Peter Theunissen 
van het beveiligingbedrijf 
World Wide Securities; Peter 
Michalides in zijn hoedanig-
heid als voorzitter van de 
stichting Zandvoort Promotie; 
Wim Fisscher als voorzitter van 
het Ondernemers Platform 
Zandvoort; Wilfred Tates, loco 
burgemeester en wethouder 
Economie en Toerisme; Hans 
Ernst, directeur van circuit Park 
Zandvoort en Jan Lammers, 
‘seatholder’ van het A1 Team 
Netherlands.

Veel ondernemers waren op 
deze bijeenkomst af gekomen 
om te horen wat er gaat ge-
beuren. Zij kregen onder an-
dere van wethouder Tates te 
horen dat zij speciale gratis 
passen voor hun medewerkers 
die van buiten Zandvoort ko-
men nodig hebben, want als 
alle Zandvoortse parkeerplaat-
sen (15.000) bezet zijn, worden 
geen auto’s meer toegelaten, 
behalve van inwoners en werk-
nemers met de speciale pas. 
Tevens maakte Tates bekend dat 
de Zeeweg vanaf 16.00 uur al-
leen nog richting Bloemendaal 
geopend zal zijn en dan alleen 
de noordbaan voor het norma-
le verkeer en de zuidbaan voor 
de hulpdiensten en de lijnbus-
sen. Tot die tijd zal het verkeer 
normaal van de Zeeweg ge-
bruik kunnen maken. Zowel 
Fisscher als Michalides gaven 
aan wat de impact op langere 
termijn zal zijn voor Zandvoort. 
Dit wereldwijde evenement zal 

de badplaats internationaal 
opnieuw op de kaart zetten. 
Door de bezoekers gastvrij te 
ontvangen en geen woekerprij-
zen te hanteren, kan Zandvoort 
zich van zijn beste kant laten 
zien. Met als resultaat dat de-
zelfde bezoekers andermaal 
zullen terugkomen. Veel on-
dernemers hebben de krachten 
gebundeld en een gezamenlijk 
potje gemaakt, waaruit onder 
meer een ‘vlaggenroute’ van 
het circuit naar het centrum, 
een gratis pendelbus, een ‘racy’ 
aankleding van het centrum en 
muzikale optredens zullen wor-
den bekostigd. 

Ernst maakte nog bekend dat 
er via de media ruimschoots 
aandacht aan alles rondom de 
A1GP zal worden geschonken. 
Zo worden de beelden wereld-
wijd door 40 televisiestations 
live uitgezonden, waar dan on-
geveer 84 miljoen mensen in 
120 landen naar zullen kijken. 
Onder deze kijkers zijn er circa 
19,5 miljoen uit Europa en 2 
miljoen uit ons eigen land.

Jan Lammers hield de onder-
nemers tot slot nog voor dat 
het Circuit Park Zandvoort ook 
een onderneming is die tevens 
voor anderen zeer belangrijk 
is. “Samen komen we er wel”, 
aldus de man die dit jaar met 
Jos Verstappen hoge ogen wil 
gooien in het evenement dat 
door sheik Maktoum Hasher 
Maktoum al Maktoum, familie 
van de heersers van Dubaï, op 
poten is gezet.

3

Vergadering commissie 
Raadszaken:

Afspraken rondom 
besluitvorming Zamster

Tijdens de afgelopen dinsdag gehouden integrale commis-
sie Raadszaken heeft Joke Draijer (GBZ) de gang van zaken 
rondom de besluitvorming van het bestemmingsplan Kost-
verlorenstraat en Omgeving aan de kaak gesteld. Zij was het 
niet eens dat een deel van het bestemmingsplan door het 
college was vastgesteld en niet door de raad, die normaal 
gesproken het orgaan is dat besluiten aangaande bestem-
mingsplannen kan nemen. Zij diende dan ook een initia-
tief raadsvoorstel in waarin zij de beslissing teruggedraaid  
wilde zien.

Draijer haalde zelfs diverse 
keren de woede van wethou-
der Wilfred Tates op haar hals 
toen zij sprak van “onrechtma-
tig handelen van het college”. 
Tates eiste dat zij het woord 
‘onrechtmatig’ zou terug-
nemen. De wethouder was 
van mening dat zij “een wat 
grote broek had aangetrok-
ken”, want onrechtmatig was 
het niet wat het college had 
gedaan was hij van mening. 
Hij wond zich zichtbaar op 
over de woorden van Draijer. 
Hij vond dat hij al bij diverse 
gelegenheden had aangege-
ven dat er van onrechtmatig 
handelen geen sprake was en 
dat de beslissing van het col-
lege bij een verandering van 
het bestemmingsplan aan de 
raad zou worden aangebo-
den voor bevestiging of be-
sluitvorming. Volgens Draijer 
zou dat echter wel eens te 
laat kunnen zijn omdat niet 
duidelijk is of en wanneer er 
veranderingen zullen komen 
en gedupeerden dan forse 
schadeclaims zouden kun-
nen neerleggen. De wethou-
der was van mening dat dit 
niet zo een vaart zou lopen. 
De meeste andere partijen 
steunden Draijer indirect wel, 
maar wensten te wachten 
tot de wethouder met meer 
gegevens kan komen en dat 
zou volgens Tates niet voor de 
komende raadsvergadering 
kunnen. Een compromis werd 
gevonden in een behandeling 
op zo kort mogelijke termijn, 
waarschijnlijk in de vergade-
ring van november.

WMO verordening
Rolstoel of huishoudelijke 
hulp nodig? Al over zo’n 3 

maanden moeten inwoners 
van Zandvoort aankloppen 
bij de gemeente. De gemeen-
te wordt er verantwoordelijk 
voor dat hun burgers zo goed 
mogelijk met de samen-
leving kunnen meedoen. 
Gevraagd werd te advise-
ren over het collegeplan de 
“verordening voorzieningen 
maatschappelijke onder-
steuning”. Gezien de korte 
commissiebehandeling leek 
de reusachtige invloed die de 
WMO op burgers zal hebben 
nauwelijks tot de leden door 
te dringen. De meeste par-
tijen brachten het niet veel 
verder dan ‘een prima stuk’ 
en wat vragen over de eigen 
bijdrage. “Onderzoek loopt”, 
was de korte reactie van ver-
antwoordelijk wethouder 
Gert Toonen. Hoewel Willem 
Paap (SP) vraagtekens zette 
bij de druk die de mantelzor-
ger ongetwijfeld zal krijgen, 
werd hier maar kort bij stil-
gestaan. Wethouder Toonen 
voorzag geen problemen: 
“De positie van de man-
telzorger verslechtert niet 
door de WMO.” Toch klonk 
een waarschuwing door: “De 
WMO gaat dwars door alle 
portefeuilles, het is een zeer 
brede wet.”

Collegeplan
Het collegeplan 2006 – 2010, 
dat tijdens de vergadering 
aan de raad werd aangebo-
den, leverde slechts op een 
paar punten ruimte voor dis-
cussie. Het college werd door 
de meeste partijen lof toege-
zwaaid voor het leesbare stuk. 
Omdat het een collegeplan is, 
hoefde er niet over gestemd 
te worden. 
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Nostalgisch weekend in Zandvoort

HOORT ZEGT HET VOORT!

Zaterdag 23 september 2006
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP

STADS- EN DORPSOMROEPERS
Aanvang 13:30 uur op het Kerkplein

OPENLUCHT DIAVOORSTELLING OVER

OUD-ZANDVOORT DOOR DE BABBELWAGEN 
Aanvang 20:15 uur op het Kerkplein

~0~0~0~

Zondag 24 september 2006
Shanty & Zeeliederenfestival

Aanvang 10:30 uur in Nieuw Unicum
Start optredens in Centrum om 12:00 uur

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Het gezelschap Bel 
Canto met geschool-
de ervaren stemmen, 
gecombineerd met 
aanstormend talent, 
brengt een variatie aan 
bekende opera-, operet-
te- en musicalliederen. 
Verschillende zangers 
uit het gezelschap heb-
ben meegedaan aan 
het Tv-programma ‘Una 
Voce Particolare’. Ook 
verlenen zij regelma-
tig als koorlid hun me-
dewerking aan grote 
internationale produc-
ties. 

Marjolein Latour en 
Gabrielle Mouhlen, die 
jarenlang tot de vaste 
cast van Bel Canto be-
hoorden, treden nu als 
solist succesvol op in de 
grote theaters in binnen- 
en buitenland. Samen 
met Marjolein maakte 
Andries Bongers de CD 
met als titel ‘Castelli in 
aria’.

Beleef met hen de dra-
matiek, de passie en de 
hartstocht van de Opera, 
de glimlach en de jeugd 
van de Operette, de show, 

Start nieuw seizoen Zondagmiddagpodium 
met opera en Italiaanse liederen door de groep Bel Canto

snelheid en kleur van de 
musical en de uitbundig-
heid of de traan van het 
Napolitaanse lied.

Zondag 24 september, 
Woonzorgcentrum A.G. 
Bodaan, Bramenlaan 2 
te Bentveld. Aanvang: 
14.30 uur. Voorkom te-
leurstelling en reserveer 
tijdig. 

Voor meer informatie 
kunt u contact opne-
men met Pluspunt, tel. 
5717113 of email r.koning
@pluspuntzandvoort.nl 

Atelierdeuren gaan 
weer een weekend 
lang gastvrij open. Ter 
gelegenheid van het 
tweede lustrum van dit 
jaarlijkse evenement 
is op zaterdag voor 
vervoer gezorgd. Per 
Thaise Tuk Tuk is er dan 
langs de Zandvoortse 
Kunstplekken (gratis) 
‘cirkel-vervoer’. De ate-
liers zijn geopend op 
zaterdag 7 en zondag 8 
oktober 2006 van 12.00 
tot 17.00 uur. De Open 
Atelierdagen worden 
feestelijk geopend door 
wethouder G.Toonen in 

strandpaviljoen ‘Take 
Five’ aan de Boulevard 
Paulus Loot op zaterdag 
7 oktober om 11.00 uur.

Het eerste weekend 
van oktober stellen 
Zandvoortse kunste-
naars alweer voor het 
tiende achtereenvolgen-
de jaar hun ateliers open. 
Door dit evenement krij-
gen belangstellenden 
de gelegenheid om op 
ongedwongen manier 
een kijkje te nemen ach-
ter de schermen. 

Om de complete Kunst-

Open Atelierdagen 2006 Zandvoort
route langs te gaan is nu 
extra plezierig, want op de 
zaterdag rijden langs de 
hele route gratis TukTuks 
van atelier tot atelier. 

Een gratis plattegrond 
met een lijst van alle 
deelnemers is af te ha-
len ondermeer bij het 
VVV-kantoor, het ge-
meentehuis, de open-
bare bibliotheek, Bruna 
en Foto Menno Gorter. 
Gedurende het week-
end fungeert strand-
paviljoen ‘Take Five’ als 
centrale presentatie en 
als informatiepunt.

Beautysalon
  Sara
Jos Spierieus
Achterweg 1a
2042 LH  
Zandvoort

Tel. 023-573 29 00
06-21 95 09 48
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Zandvoort niet de lelijkste

Onder het motto “De Beuk 
Erin” is in de afgelopen 
maanden bij het TV pro-
gramma Nova een plek in 
Nederland voorgedragen 
voor sloop. Bekende en on-
bekende Nederlanders no-
mineerden locaties, waar 
de kijkers via Internet hun 
stem op konden uitbrengen. 
Een breed scala aan bouw-
werken werd genomineerd, 
waaronder een windmolen-
park, een museum, kantoren 
en bedrijfsterreinen tot zelfs 
complete dorpen, waaron-
der Zandvoort. De nomi-
natie heeft in de badplaats 
een gevoelige snaar geraakt 
en er is veel over gesproken 
en geschreven. Want stel 
je voor dat Zandvoort echt 
op nummer 1 zou komen te 
staan. Gelukkig is dat ons be-
spaard gebleven. In totaal is 
er 6000 keer gestemd en de 
keuze is gevallen. Men vindt 
het plein voor het Kurhaus 
echt de Lelijkste Plek van 
Nederland. ‘Het gras van de 
buren is altijd lelijker’ zullen 
we maar denken. Zandvoort 
staat zelfs niet bij de top 
tien en dat is een geruststel-
lende gedachte.

Enschede aan zee 
In februari dit jaar waren de 
bewoners, omgeving van de 
Hogeweg en in het bijzon-
der die dicht bij het politie-
bureau wonen, zeer veront-
rust na een toegezonden 
brief van de Gedeputeerde 
Staten. Daarin werd vermeld 
dat de directie bedrijfsuit-
voering van de regiopolitie 
in het Zandvoortse bureau 
een opslagruimte wil creë-
ren voor een opslag van een 
totale capaciteit van 250 kg 
(in beslag genomen) vuur-
werk. Het politiebureau ligt 
midden in een woonwijk en 
één van de bezwaren van 

de bewoners was dat vooral 
’s winters het bureau ’s nachts 
onbemand is. Na bijna een 
half jaar blijkt dat het gevaar 
nog niet is geweken omdat 
de Provincie Noord-Holland 
alsnog van plan is een vergun-
ning te verlenen. Ondertussen 
heeft raadslid Jerry Kramer 
namens de VVD een initia-
tiefvoorstel ingediend tijdens 
de commissie Raadszaken. Er 
zijn door Kramer goede ar-
gumenten aangegeven om 
tegen het verlenen van de 
vergunning te zijn. Nu maar 
duimen dat het initiatief 
opgepakt wordt door alle 
partijen. Zou een bunker niet 
een beter alternatieve op-
slagruimte zijn? 

Chaos

Vooral in de weekenden is 
het op het Raadhuisplein een 
chaos aan fi etsen en scooters 
die op de onmogelijkste plek-
ken geplaatst worden. De 
doorgang voor gehandicap-
ten, gebruikers van rollators 
en kinderwagens wordt door 
de fi etsenmassa erg belem-
merd. Voorheen stonden er 
rekken bij het Kruitvat die 
altijd overvol stonden. Dus 
extra fi etsenrekken erbij is be-
slist geen luxe. Nu wordt het 
open karakter van het mooie 
plein verziekt en is er bij mooi 
weer geen doorkomen meer 
aan. Misschien kan plaatsing 
van de rekken zo snel moge-
lijk gerealiseerd worden? Of is 
dat een erg moeilijk verzoek. 

Zeestraat
De bewoners van de 
Zeestraat, Kostverlorenstraat 
en Verlengde Haltestraat 

ontvingen begin september 
ter informatie een brief van 
de Gemeente Zandvoort. In 
de brief staat onder andere 
de volgende tekst ‘Het gaat 
over de werkzaamheden in 
de desbetreffende straten 
die onder groot onderhoud 
vallen, waarbij de huidige 
situatie gehandhaafd blijft 
en waarbij minimale aan-
passingen mogelijk zijn, bij-
voorbeeld om aan te sluiten 
bij de voorgeschreven maat-
voering zoals wegbreedte 
en fi etsstroken. Bij deze he-
raanleg zullen de trottoirs 
en de rijweg vernieuwd 
worden en zullen er lang-
parkeerstroken en fi etssug-
gestiestroken gerealiseerd 
worden. Uitgangspunt 
hierbij is een maximale 

realisatie van het aantal 
parkeerplaatsen. Hiervoor 
zal 1 boom gekapt worden 
waarvoor een herplantplicht 
geldt, zodat de groenbalans 
en daarmee het beeld in 
deze straten niet zal veran-
deren’. Einde brief. De infor-
matie naar de bewoners is 
niet helemaal correct met 
betrekking tot het in stand 
houden van de groenba-
lans en een ongewijzigd 
straatbeeld. Op de tekening 
staat namelijk dat er niet 1 
boom maar 4 bomen in de 
Zeestraat worden gekapt 
en tevens verdwijnen er 
ook nog eens 5 bomen uit 
de Kostverlorenstraat. Of 
de bomen herplaatst wor-
den en zo ja waar, staat niet 
bij de informatie. Eén ding 
is me wel duidelijk; ze ko-
men niet meer terug in de 
Zeestraat! 

Zandvoorter van het jaar 2006 
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-
voortse Courant de verkiezing ‘Zandvoorter van het jaar’. 

Als lezer kunt u ook zelf ie-
mand nomineren, door het 
invullen en opsturen van on-
derstaande strook. De geno-
mineerde moet wel aan enke-
le eisen voldoen: hij/zij moet 
woonachtig zijn in Zandvoort 
of Bentveld en moet het af-
gelopen jaar iets voor de 
Zandvoortse samenleving 
betekend hebben òf de naam 
Zandvoort op positieve wijze 
buiten de gemeentegrenzen 
hebben gebracht.

Een deskundige jury zal uit 
de inzendingen een selectie 
maken. De kandidatenlijst 
zal vanaf half oktober gepu-

bliceerd worden, waarna alle 
Zandvoortse ingezetenen 
hun stem kunnen uitbrengen. 
Begin januari 2007 zal de jury 
de drie kandidaten met de 
meeste stemmen bekend ma-
ken. Tijdens een feestavond 
zal daarna de Zandvoorter 
van 2006 gekozen worden. 
U kunt uw kandidaat bekend 
maken door onderstaande 
strook met uw motivatie, vóór 
15 oktober, ingevuld te verstu-
ren naar; Jury Zandvoorter 
van het Jaar, Hogeweg 32,
2042 GH Zandvoort of
via een e-mail naar jury@
zandvoortsecourant.nl waar-
op ook uw motivatie staat.

Inleveren voor 15 oktober

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

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

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

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

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

Handtekening: 

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

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

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

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

Victor Bol, winnaar van de verkiezing in 2005 
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Nostalgisch weekend in Zandvoort
Komend weekend staat Zandvoort weer in het teken van de 
nostalgie. De omroepers en de Shantykoren zullen zich van 
hun beste kant laten zien. Zaterdagavond zal er midden in het 
dorp een open lucht diavoorstelling worden getoond. 

Omroepersconcours
Een twaalftal Stads- en 
Dorpsomroepers uit het hele 
land zullen zaterdags in onze 
badplaats de strijd aanbin-
den in het Noord-Hollands en 
Nederlands kampioenschap 
2006. De plaatselijke favoriet, 
Klaas Koper, Noord Hollands 
en viervoudig Nederlands 
kampioen, zal pogen zijn 
kampioenstitel te prolon-
geren. Natuurlijk zullen veel 
van zijn aanhangers aanwe-
zig zijn om hem daarbij te 
ondersteunen. In de pauzes 

treden zowel de Zandvoortse 
dichteres Marjolein Gieles, 
Folklorevereniging de Wurf 
alsmede het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
op. Het programma begint 
zaterdag om 13.30 uur op het 
Kerkplein. Om ca 16.30 uur 
zullen de prijzen voor beide 
kampioenschappen worden 
uitgereikt door burgemeester 
Van der Heijden. 

Diavoorstelling
Om 20.15 uur wordt deze eerste 
dag afgesloten met het verto-

nen van de diavoorstelling 
‘Wat zien ik’ op het Kerkplein. 
Een presentatie over het oude 
Zandvoort, aangeboden door 
De Babbelwagen, met com-
mentaar van Marcel Meijer. 

Shantykoren
Zondag zal voor de ne-
gende keer het Shanty- en 
Zeeliederenfestival worden 
gehouden. Er valt te genie-
ten van een achttal koren 
uit Woudsend, IJmuiden, 
Enkhuizen, Castricum, Weesp, 
Rotterdam, Leimuiden en 
Zandvoort. Ze zullen de toe-
schouwers laten genieten 
van liederen over en van 
de zee. Een viertal locaties 
worden hiervoor ingericht, 
te weten het Kerkplein, 
Gasthuisplein, Badhuisplein 
en strandpaviljoen Take Five 
aan Zee. Om 12.00 uur wordt 
het festival geopend op het 
Raadhuisplein, met een sa-
menzang van alle koren. Van 
13.00 uur tot 17.00 uur wordt 
opgetreden op de genoemde 
locaties. Rond 17.15 uur vindt 
de sluiting plaats op het 
Badhuisplein, in de feesttent 
naast het Holland Casino.

Weer nieuwe deelnemer ZandvoortPas
Feest bij kaashuis De Trompwinkel

Dubbel feest bij kaashuis De 
Trompwinkel. Niet alleen 
gaat dit vermaarde kaashuis 
aan de Grote Krocht vanaf 
volgende week meedoen met 
de ZandvoortPas, ook werd 
bekend gemaakt dat Peter 
Tromp met zijn winkel tot 
de beste vijfentwintig in zijn 
branche in heel Nederland be-
hoort. Sterker nog, de onder-
nemende ‘kaasboer’ maakt 
zelfs kans om bij de eerste 
vijf te komen en zo een gooi 
naar het Gouden Kaasmes te 
doen. Een trofee die telt in 
‘kaasland’.

Goed nieuws komt in tweeën. 
Allereerst heten wij kaashuis 
De Trompwinkel hartelijk 
welkom bij de steeds groter 
wordende familie van onder-
nemers die de ZandvoortPas 
aannemen. Daarna de mede-
deling dat de keurmeesters 
zeer gecharmeerd waren over 

de pas gerenoveerde win-
kel op de hoek van de Grote 
Krocht en de week van Tromp 
kan niet meer stuk.

Peter Tromp: “Ik wist niet wat 
ik hoorde, en nu komen ze 
zelfs komende donderdag of 
vrijdag weer langs met een 
nog strengere controle, want 
nu zijn er nog maar vieren-
twintig collega’s en ik over. 
Mijn medewerkers en ik gaan 

er helemaal voor. Dit is een 
unieke gelegenheid.”

Zandvoortpas
Hoe de aanbiedingen van 
kaashuis De Trompwinkel voor 
de ZandvoortPas in elkaar 
gaan steken, was bij het ter 
perse gaan van deze editie nog 
niet helemaal bekend, maar 
dat het mooie aanbiedingen 
zullen worden, kunnen we wel 
aan Tromp overlaten!

Shantykoren op het Gasthuisplein tijdens het festival in 2005

Peter Tromp zit nog volop in de race om het Gouden Kaasmes

Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

Weer of geen weer
Reserveringen:06-5250 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

Eerder werd hier al gezegd 
dat extra-tropische cyclonen 
(Gordon wordt actueel komend 
weekeinde) vaak een belangrij-
ke vinger in de pap hebben ge-
durende deze maand als het om 
warmte-aanvoer draait. Immers, 
deze inmiddels tot reguliere 
depressies gedegradeerde tropi-
sche cyclonen (vandaar dat ‘ex-
tra’) kiezen niet zelden domicilie 
in de wateren west van Ierland. 

Een brede, diepe zuidelijke 
luchtaanvoer, mede bij gratie 
van zich opwerpende hogedruk 
boven het continent is dan 
doorgaans het gevolg in een 
groot deel van West-Europa, 
met het mooiste weer van dien 
veelal. Erg opvallend is dat de 
Amerikaanse weermodellerie 
al bijna een week aangeeft 
dat dit geschetste patroon wel 
eens tot oktober(!) zou kunnen 
aanhouden. 

Mocht dit daadwerkelijk ge-
beuren is de kans zeer groot dat 
september veruit de warmste 
negende maand wordt uit de 
Hollandse waarnemingsreeks, 
die begon in 1706. Met een lo-
pend warmte-overschot van 
circa vier graden zitten we ove-
rigens nu al op eenzame record-
hoogte. Warmtepieken bij de 
vleet dus, terwijl kouderecords 
steeds zeldzamer worden bij 
ons en dan vooral in de winters.

Na een iets minder beeld (pe-
riodiek somber) eerder deze 
week, met op dinsdag nog wat 
druilregen, is het nu weer zoals 
het was en deze mooiweer-im-
puls stuwt het kwik gewoon 
weer op naar de vertrouwde 
25 graden donderdag, alsof de 
kalender nietszeggend is. Deze 
-ruim- 25 graden kunnen we 
de komende dagen bereiken in 
het Zandvoortse en omgeving. 
Zonder overdrijven kunnen we 
gewoon weer stellen dat het 
dan volop zomer is. Het toch al 
erg lange strandseizoen krijgt 
nu wel een hele lange adem! 

Naar verwachting blijft het ook 
in het weekeinde warm, maar 
heel misschien dat een vang-
arm van de eerder genoemde 
Gordon even voor wat verstoring 
gaat zorgen, dus een absolute 
droogweergarantie valt niet af 
te geven. Niet zelden kwam het 
voor met ex-tropische cyclonen 
in de buurt dat de verwachting 
volledig op zijn kop werd ge-
zet, vanwege een onverwachte 
koerswijziging van zo’n venijni-
ge laag op het laatste moment. 
Die kans bestaat nu ook, maar is 
uiterst klein. De meest actuele 
weermodellen laten trouwens 
zien dat het ook volgende week 
warm blijft, dus dat record komt 
er wel voor de ‘jagers’.

Weerman Marc Putto

September waarschijnlijk 
recordwarm!

Het begint erop te lijken dat na het weerkundige stunt-
werk van juli en augustus ook september volledig uit het 
lood gaat lopen. Qua droogte en warmte met name zouden 
we opnieuw op een ‘all time’ record kunnen afstevenen.

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 26 25 25 24

Min 16 17 16 16

Neerslag 10% 25% 45% 35%

Wind z.z.o. 4 zuid 4 z.o. 4 zuid 3-4
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Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

A1GP Feesttent naast Holland Casino Zandvoort

Kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino, 
Pole Position winkel, NH Hotel en Hotel Centerparcs in Zandvoort. 

Kaarten voor zondag zijn alleen te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino en bij de Pole Position winkel.

Offi cial A1GP Podium Party
• Zondag 1 oktober vanaf 20.00 uur

• Met alle 25 landen A1GP teams en coureurs
• Nabeschouwing met Tom Coronel • Entree � 95,00 inclusief hapjes en drankjes

It’s a man’s world
• Vrijdag 29 september vanaf 19.00 uur met Gijs Staverman

• Zaterdag 30 september vanaf 16.00 uur met Corné Klein en Tatjana Simic
• Diverse race activiteiten • Entree � 10,00

Kaartverkoop is nu gestart!

ZC W38 indesign B.indd   6 20-09-2006   09:49:51



Op 29, 30 september en 1 oktober zal op 
Circuit Park Zandvoort het evenement 
A1 GP World Cup of Motorsport 

plaatsvinden.

Mededeling aan alle inwoners 
van Zandvoort

Ingevolge artikel 8.1 sub b en c en artikel 8.23 van de Wet Milieu-

beheer zoals verleend door de Provincie Noord-Holland d.d. 2 januari 

2006 informeren wij u hierbij dat wij voor bovenstaand evenement 

zogenaamde UBO-dagen zullen gebruiken.

Concreet houdt dit in dat er meer geluid vanaf het circuit hoorbaar 

zal zijn dan op andere dagen en/of evenementen.

Met vriendelijke groet,

Directie Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

www.circuit-zandvoort.nl • info@circuit-zandvoort.nl 
tel.nr. 023 5740740

Zandvoort Optiek

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

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN 
50 % korting

ZC W38 indesign B.indd   8 20-09-2006   09:49:55
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Aan de ondernemers 
van Zandvoort

Tijdens een openbare commissievergadering over het 
Louis Davidscarré is ons gebleken dat er onder de onder-
nemers van Zandvoort de wens bestaat parkeerplaatsen 
af te nemen in een nog te realiseren parkeergarage in 
het centrum van Zandvoort. De parkeergarage zal naar 
verwachting in 2009/2010 beschikbaar komen. 
 
Via deze advertentie willen wij (vrijblijvend) deze be-
hoefte inventariseren zodat de uitkomst meegenomen 
kan worden in de besluitvorming over het benodigde 
aantal parkeerplaatsen in de garage. 

Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop of huur van 
één of meerdere plaatsen in de nog te realiseren par-
keergarage dan verzoeken wij u dit via onderstaande 
bon aan te geven.

College van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

(advertentie)

Vrijblijvende behoefte-inventarisatie parkeerplaatsen in 
parkeergarage in de Louis Davidscarré:

Naam bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode/woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam contactpersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heeft behoefte aan:     
- minimaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- maximaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en/of
- minimaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- maximaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en 
- is bereid te betalen per parkeerplaats per jaar aan huur
 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- is bereid te betalen per parkeerplaats bij koop  
 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt deze inventarisatiebehoefte in een ongefrankeer-
de enveloppe toezenden aan: 

Het college van Burgemeester en wethouders van Zandvoort
t.a.v. mevr. W. v.d. Poel
Antwoordnummer 25
2040 VB Zandvoort
 

Mini Iron Man voor Zandvoorter Stephan Pouw
De mini Iron Man, die zondag in het kader van de 400 jaar be-
trekkingen tussen Nederland en Australië bij strandpaviljoen 
Skyline werd gehouden, is een prooi voor onze plaatsgenoot 
Stephan Pouw geworden. Hij kan een jaar naar Australië met 
het ticket dat China Airlines beschikbaar stelde. 

In de voorronde was de potige 
Pouw al verreweg de snelste 
van de 37 deelnemers. In de 
verkorte finale, vanwege de 
zwaarte van het parcours, her-
haalde hij zijn huzarenstukje. 

In eerste instantie leek het 
niet veel: 100 meter zwem-
men, 100 meter paddelen en 
200 meter hardlopen. Toch 
verkeek een ieder zich op 
de natuur. Veel wind zorgde 
voor behoorlijke golfslag en 
sterke stroming waardoor 
vooral het zwemmen zwaar-

der werd dan gedacht. Ook 
het paddelen (met handen 
en voeten) viel tegen. Daarna 
nog ‘even snel’ 200 meter 
door het mulle zand rennen 
en je was klaar, maar ook he-
lemaal kapot!

Zandvoort kwam goed uit 
de bus, want na Pouw kwam 
Onno Joustra als derde over 
de finish, hij mocht een door 
Radio Stiphout ter beschik-
king gestelde MP3 speler in 
ontvangst nemen. Hij moest 
het afleggen tegen Reinier 

Reesink die tweede werd en 
met de golflessen van Open 
Golf Zandvoort duidelijk in 
zijn nopjes was. De eerste 
dame die over de finish kwam 
was Marianne van Leeuwen.

Ronald Vos, mede-eigenaar van 
Skyline: “Het was jammer van 
het weer maar het is deson-
danks toch een geslaagd eve-
nement geworden. Hoeveel 
geld we naar stichting KIKA 
over kunnen maken, moet ik 
nog schuldig blijven. Dat hoor 
je nog van mij. Wel wil ik nog 
even kwijt dat we volgend jaar 
er weer zullen zijn en dan zul-
len er veel meer mensen mee-
doen dan nu. Die hebben eerst 
de kat uit de boom gekeken 
en staan nu al te popelen om 
mee te kunnen doen.”

Rondje Dorp weer uitermate gezellig

Voor het tweede jaar in suc-
cessie heeft Ron Brouwer, 
eigenaar/kok van Laurel & 
Hardy, het Rondje Dorp geor-
ganiseerd. Aan dit gezellige 
evenement deden maar liefst 
14 cafés mee, die met vol en-
thousiasme de deelnemers 
ontvingen.

Naar schatting deden er dit 
jaar rond de 140 ‘kroegen-
beesten’ mee die gestoken 
in een geel T-shirt de tocht 
gingen maken. Zij moesten 
van café naar café om daar 
allerlei opdrachten uit te 
voeren en na elke voltooide 
opdracht krijgen ze een stem-
pel. Bij een volle stempelkaart 

had men het ‘Rondje Dorp’ 
goed volbracht. Uiteindelijk 
kwam men terug bij het café 
van vertrek. Let op: het ging 
niet om de uitslag. Deze dag 
stond geheel in het teken van 
de gezelligheid.

Veelal ludiek opdrachten wa-
ren er verzonnen maar die 
werden vaak met vereende 
krachten, opgelost. Het ge-
heel werd gesponsord door 
Holland Casino Zandvoort en 
een grote bierbrouwer.

Griffier Tuinstra naar Haarlemmermeer
Griffier mr. Alex Tuinstra heeft 
afgelopen woensdag afscheid 
genomen van de gemeente 
Zandvoort. Tijdens een geani-
meerde receptie werd hij door 
de raadsleden, zijn leidingge-
venden en de ambtenaren van 
onze gemeente bedankt voor 
negen jaar prettige samen-
werking. Tevens werd duidelijk 
dat hij eigenlijk beter hier kan 
blijven als hij droge voeten wil 
houden. Loco burgemeester 
Wilfred Tates overhandigde 
hem namens het college dan 
ook een paar rubberen kap-
laarzen, naast een mooie di-
nerbon.

onderdeel van het dua-
lisme en uitvloeisel van 
de nieuwe Gemeentewet. 
Samen hebben zij deze 
afdeling functioneel ge-
maakt. Met name de 
raadsleden, en dan uiter-
aard de nieuwe wat meer 
dan de al wat meer gerou-
tineerde leden, hebben 
veel hulp van hem ont-

vangen. Tuinstra gaat naar de 
gemeente Haarlemmermeer 
waar hij één van de wet-
houders bij gaat staan. Van 
Steveninck gaat nu alleen als 
griffier verder maar krijgt wel 
wat meer ondersteuning

Eén van de onderdelen tijdens rondje dorp: Golf op straat

Griffier Alex Tuinstra wordt bedankt door 
Pim Kuyken

Tuinstra kwam negen jaar 
geleden als juridische me-
dewerker naar Zandvoort en 
heeft de laatste college pe-
riode, samen met Henk van 
Steveninck, de griffier ge-
vormd. Deze griffie was een 
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

Programmaboekje
Indien u het programmaboekje niet heeft ontvangen, kunt 
u het op de volgende plaatsen alsnog afhalen: Pluspunt, 
Gemeentehuis, Bibliotheek en de VVV. Bellen naar Locatie 
Centrum kan ook.

Last minute inschrijven!!
voor volwassenen:
28 september yoga (09.15-10.15) 
03 oktober Digitale fotobewerking (12.45-14.15)
06 oktober  Klussen voor vrouwen (14.00-15.30)
09 oktober Zoek je creatieve mogelijkheden  
 (19.30-22.00)
09 oktober Theatersport (19.30-22.00)
18 oktober Authentiek spreken en 
 Waarderend luisteren (19.30-22.00)
 Nu in prijs verlaagd €97,- 

Workshops
15 oktober West Afrikaanse dans met live percussie

Er is nog plaats bij de volgende cursussen
Houding en conditie donderdag (14.30-15.30)
Engels (licht gevorderden)  donderdag (10.30-12.00)
Stijldansen voor paren zondag (20.30-21.45)
Zelf kleding maken donderdag (20.15-22.15)
Boetseren  donderdag (19.30-22.00)
Aquarelleren  dinsdag (09.00-11.30)
Aquarelleren  Woensdag (09.00-11.30)
Schetsen en tekenen dinsdag (13.00-15.30)

voor kinderen:
22 september Timmerclub (15.45-17.15)
22 september Typvaardigheid op de computer 
 (15.45-17.00)
03 oktober Peuters in beweging (10.15-11.15)
04 oktober Striptekenen (15.00-16.30)
09 oktober Je kunt alles maken met (15.30-17.00)
11 oktober Tekenen en schilderen (15.30-17.00)

Speciaal voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder
Stijldansen voor junioren (zondag van 19.00-20.15)
Voor meer info check de website of bel even.

Inschrijven – ook voor alle andere cursussen - kan via het 
formulier uit het programmaboekje, maar mag ook telefo-
nisch of via de website.

Er gebeurt meer bij Pluspunt Noord
Line Dance op maandagavond
De postzegelclub op de 1e dinsdag en 3e donderdag v/d 
maand
Het eetcafé op dinsdagmiddag 
Meer bewegen voor ouderen op woensdagochtend
Open eettafel op de donderdagmiddag
Koersbal op maandag en donderdagmiddag
Klaverjassen op de donderdagavond
Muzieklessen bij Muziekschool New Wave
Jazz-dance, streetdance, clipdance en meer... bij Studio 118

Loop ook eens binnen bij Pluspunt Noord om een kijkje te 
nemen bij de expositie van fotograaf Onno van Middelkoop.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met 
Pluspunt Noord.

Nieuw seizoen 
Stand-Up Comedy en 

Cabaret
Het seizoen om te lachen is weer aangebroken: 
Vanaf september presenteert Circus Zandvoort 
weer maandelijks op de zondagavond een Stand-
Up Comedy- of Cabaretvoorstelling in de theater-
zaal van Circus Zandvoort. 

Het gevarieerde program-
ma met aansprekende 
artiesten is als volgt: 

Op 24 september wordt 
er gestart met Javier 
Guzman en de try-out 
van zijn programma 
‘Delirium’. Deze cabare-
tier, die inmiddels lan-
delijk volle zalen trekt, 
doet graag Zandvoort 
aan om zijn nieuwe pro-
gramma te presenteren.

Op 29 oktober neemt 
André Manuel zijn pu-
bliek mee langs de ge-
bruikelijke hoeveelheid 
maatschappelijke vullis. 
‘Burger’: wil je de ge-
bektheid van deze criti-
cus kunnen weerstaan, 
moet je behoorlijk stevig 
in je schoenen staan. 

12 November: ‘Velkom-
men til aars’ heet de 
show van Jaap Mulder. 
Hij heeft een grote bek. 
Over alles. Mulder wil 
verwarren én vermaken. 
Hij is bot en poëtisch, 
altijd geëngageerd, ob-
servator van de maat-
schappij, cynicus, cul-
tuurpessimist. 

Voor gevoelige liedjes, 
perfecte imitaties en 
herkenbare typetjes ben
je bij Kristel Zweers aan 
het verkeerde adres en 
dus doet ze 28 januari
met ‘Onschuldig’ ge-
woon waar ze goed in 
is: ze vertaalt haar ir-
ritaties en verbazing in 
een vlijmscherpe confe-
rence.

Een loswandelende tijd -
bom! Dit jaar werd 
Samba winnaar van de 
jury- en publieksprijs 
van het Leids Cabaret 
Festival. En 25 februari 
komt hij in Zandvoort!

Comedy Explosion is 
inmiddels niet nieuw 
meer voor de trouwe 
bezoeker van Circus 
Zandvoort. En toch ook 
weer wel... Want het 
blijft een verrassing wie 
er op de planken ver-
schijnt. Het enige wat 
zeker is, is dat 25 maart 
een avond om te lachen 
wordt! 

Informatie en 
kaartverkoop
Alle voorstellingen van-
gen aan om 20.15 uur 
en de toegangsprijs is 
€12,00. Kaarten zijn te 
verkrijgen aan de balie 
van Circus Zandvoort, 
tel. 571 86 86. 

Wie op de hoogte 
gehouden wil wor-
den van komende 
Stand-Up Comedy en 
Cabaretprogramma’s 
van Stichting KunstCircus 
Zandvoort kan naam 
en e-mailadres opgeven 
bij de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuis-
plein 5 te Zandvoort, tel. 
023-571 86 86 of zich op-
geven via website www.
circuszandvoort.nl. 

 
André Manuel

Jaap Mulder
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C U L T U U R
Statig concert Vocaviata luidt restauratie orgel in

Als een stervende zwaan. Weifelend en onvast zakten de laat-
ste tonen weg uit het rijksmonument. Voorafgaand aan de 
officiële ontmanteling van het Knipscheerorgel gaf het En-
semble Vocaviata, begeleid door datzelfde orgel, afgelopen 
zondagmiddag een gloedvol afscheidsconcert. Het bejaarde 
muziekinstrument is dringend aan een grondige restauratie 
toe. Over één jaar, eind 2007, moet het opgeknapte orgel weer 
in volle glorie in de Protestantse kerk klinken.

“Gezang der engelen. Ooit 
werd muziek als een ge-
schenk uit de hemel aan de 
aarde gegeven.” Met deze 
toepasselijke woorden en 
met goed gekozen fragmen-
ten uit verscheidene oratoria 
nam Vocaviata afscheid. In 
verband met het vertrek van 
dirigent Jaap de Boo stopt het 
koor. De professionele mede-
werking van sopraan Lisette 
Emmink en organist Wiebe 
Kooijmans stonden garant 
voor een concert met allure. 
Wederom was het voor de 

volle Protestantse kerk muzi-
kaal gezien genieten.

Bij de allereerste klank al 
heeft sopraan Emmink de 
juiste toonhoogte te pakken 
en vult met haar hoge, kris-
talhelder stemgeluid moeite-
loos de ruimte. De eerste paar 
minuten moet het orgel alle 
zeilen bijzetten om ‘op stoom 
te komen’. De balgenkamer 
lijkt moeite te hebben om 
voldoende lucht in de pijpen 
te blazen. Hoewel het orgel 
niet alleen zichtbaar maar 

ook hoorbaar aan een gron-
dige restauratie toe is, weet 
organist Kooijmans met de 
nodige kunstgrepen een en-
kele valse toon op meester-
lijke manier te camoufleren. 
“Die bak ellende”, zoals spre-
ker Pieter Joustra het orgel in 
zijn slotspeech typeerde, is in 
bijna alle composities promi-
nent aanwezig en verbindt 
het geheel op harmonieuze 
manier. 

Met vaste hand leidt diri-
gent Jaap de Boo soliste, 
koor en organist door com-
posities van Joseph Haydn, 
Felix Mendelssohn en Georg 
Friedrich Händel. Het concert 
verloopt virtuoos en uiterst 
harmonieus. Een lust voor het 
oor, een evenwichtig geheel 
van welluidende klanken. “U 
hoort het orgel nu voor de 
laatste keer”. Na de toespraak 
van Pieter Joustra speelt vaste 
organist van Amerongen een 
medley van bekende liederen 
op het orgel. Als besluit klinkt 
het Zandvoorts volkslied, 
waarna de hoofdschakelaar 
resoluut wordt omgedraaid. 
Tergend traag sterven de or-
gelklanken weg, om over pre-
cies één jaar weer als herboren 
op te bloeien. Het volgende 
middagconcert is gepland op 
zondag 15 oktober 2006.

‘C’ wil nieuwe Kunst&Cultuur-omroep worden
“Een letter met een opening”. Met die woorden werd vorige 
week donderdag de plannen voor een nieuwe omroep bekend 
gemaakt. Volgens de plannenmakers moet de nieuwe zuil 
ruimte geven aan allerlei vormen van kunst en cultuur. De hui-
dige omroepen voldoen niet voldoende aan alle criteria van 
de Omroepwet. Daar willen de initiatiefnemers met hun op 
cultuur gerichte zender verandering in brengen.

“Deze omroep is niet alleen 
voor kenners en specialis-
ten”. De opening in de cirkel 
van de letter ‘C’ symboliseert 
de ruimte die geboden gaat 
worden aan Kunst en Cultuur. 
De omroep in oprichting gaat 
vanaf nu leden werven: pas 
nadat er minstens 50.000 
aantoonbare leden zijn, kan 
een licentie worden aange-
vraagd.

Het initiatief van Ad ‘s-Grave-
sande en Kees van Twist, gaat 
kortweg Omroep C heten. 
Daarmee wordt alle ruimte 
gegeven aan experimentele 
vormen van Kunst en Cultuur 
die tevens aansluiting zoekt 
bij internationale ontwikke-
lingen op dat gebied. Dat er 
ruime belangstelling moet 
zijn bewijzen ondermeer de 
populariteit van de museum-

jaarkaart en het groeiende 
theater- en concertbezoek. 
Ook volgens een onderzoek 
door het Bureau Berenschot 
moeten de plannen haalbaar 
zijn. ‘s-Gravesande (1947) is 
oud-directeur van het Holland 
Festival, van de omroepver-
eniging AVRO en is als advi-
seur actief in de wereld van 
media en kunsten. Van Twist 
(1953) was verantwoordelijk 
voor diverse kunstprogram-
ma’s op radio en tv. Sinds 1 
augustus 1999 is hij directeur 
van het Groninger Museum. 
De nieuwe omroep gaat zich 
vestigen in Rotterdam omdat 
die plaats, aldus de oprich-
ters, veel nieuwe initiatieven 
mogelijk maakt. Bron:ANP/ 
www.omroepc.nl

Unieke waterbunker gevonden 
in duinen Zandvoort-zuid

Een uit de hand gelopen hobby, zo zou je het kunnen noemen. 
Wekelijks gaan Ronald van der Mije en Engel Scholtenlo van 
de Zandvoortse Bunkerploeg op zoek naar ‘nieuwe’ bunkers in 
Zandvoort. Enkele weken geleden was het raak. Een nog niet 
geregistreerde bun-
ker werd gevonden 
op het strand van 
Zandvoort Zuid. De 
Zandvoortse Cou-
rant mocht mee om 
deze unieke bunker 
van binnen te gaan 
bezichtigen.

Het is middernacht in de dui-
nen van Zandvoort-zuid. Met 
de Zandvoortse bunkerploeg 
voorop mag de Zandvoortse 
Courant mee naar een bun-
ker die uniek is in Nederland. 
Volgens Scholtenlo is het 
een zeldzame bunker omdat 
er een rond betonnen re-
servoir vast zit aan de wand 
van de muur. Dat betekent 
dat Duitse Soldaten in deze 
bunker water kwamen halen 
voor de rest van de bunkers. In 
heel Nederland zijn er maar 

drie van geregistreerd bij de 
Rijksmonumentenzorg. In 
die zin is dit een hele aparte 
bunker.

Het is nog een heel gedoe 
om de bunker überhaupt te 
vinden. Met prikstokken en 
een heus GPS systeem weet 
Scholtenlo de juiste plek te 
vinden. Met zaklantaarns 
wordt kort de ruimte besche-
nen, zodat aspirant lid Ronald 
het graafwerk kan doen. Alle 
aarde en grassoorten wor-
den netjes op een groot zeil 
gelegd. “We willen de natuur 
geen kwaad doen, dus we 
zorgen ervoor dat alles straks 
weer netjes op zijn plek ligt”, 
aldus Van der Mije.

Na ruim een half uur graven 
wordt de muur bereikt. Als de 
bunker is blootgelegd moeten 
we nog een half uur wachten. 
“Omdat je niet weet wat voor 
gassen je aantreft, moet je 
eerst de bunker goed laten 
ademen. Dan weet je zeker 
dat er genoeg zuurstof is in 
de bunker”, aldus Scholtenlo. 
En dan is het zover. Door een 
gat van nog geen halve me-

ter breed moeten we plat op 
ons buik naar binnen. Met de 
benen eerst, anderhalve me-
ter lager is de grond. Je moet 
geen claustrofobie hebben 
om hier binnen te komen. 
Het is klein, zo’n twee meter 
breed, donker en muf. 
Toch vertelt Van der Mije 
trots dat deze bunker bij-
zonder is en “we hopen dat 
deze bunker op de lijst van de 
Rijksmonumentenzorg komt. 
Op dit moment zijn we bezig 
alle gegevens te verzamelen, 

zodat alles duidelijk in kaart 
wordt gebracht.”

Volgens Scholtenlo kan dat 
nog wel een paar jaar duren. 
Intussen maken de heren 
enkele foto’s en worden de 
initialen ZBP opgeschreven. 
Niet lang daarna klimmen 
we uit de bunker. Met grote 
zorgvuldigheid wordt alles 
weer netjes op zijn plek ge-
legd. Intussen worden we lek 
geprikt door een groot aantal 
muggen. Snel vertrekken de 
mannen van de Zandvoortse 
Bunkerploeg naar een ander 
gebied in de duinen. Er moeten 
namelijk nog meer bunkers 
gevonden worden. Gelukkig is 
de nacht nog jong.

recensie door 
Ton Timmermans

Vocaviata speelt voor het laatst in de Protestantse Kerk

Zandvoortse bunkerploeg wil bunker 
op lijst monum entenzorg plaatsen
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Donderdag 21 sept. t/m woensdag 27 sept.
Gelderse malse varkenshaas

1 kilo € 15,-
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Deze week extra:
Op alle fotolijstjes 10% korting!

Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner 

gratis kopje koffi e
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Voor alle ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van deze week

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 21 september t/m 4 oktober

10% korting op de nieuwe
herfstcollectie Inwear!

Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

★ ★ ★ ★ ★

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting

op onze herfstcollectie!
Kerkstraat 3a

Offi cieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Voor de Pashouders:

25% KORTING
Op dagbuffet en kinderbuffet

op maandag - woensdag en donderdag
max. 4 pers. per pas. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
 vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
 Voortaan dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze 
af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
Zandvoortse Courant bankrekening nummer 
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.
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 Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij een permanente eyeliner.
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir

Lijst van 
deelnemende 

bedrijven 
(in alfabetische 

volgorde)Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

accuservice 5% korting
voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

Heather
Aanbieding voor pashouders

10% korting op 
dameslingerie en 
herenondergoed

Kerkstraat 38a 023 573 26 50

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

4 Hamburgers 
voor 
€ 4,-

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

(SKY-SPORTS, Pool, Darts, 
Table-Football, Guinness)

DJ B@B
(Dance-Classics)

Zaterdag
23 september
vanaf 21.00 uur

Op vertoon van 
ZandvoortPas

2de drankje gratis!

Haltestraat 44
(023) 5716816

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle spiegels

www.zandvoortpas.nl
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 23 sept. t/m 6 okt. € 24,50
Huisgerookte zalm

met kreeftenolie
of

Salade van runderlende 
 met een dressing van kikkoman en sherry

of
Vegetarische brochette 

op fruitsalade met ketjapsaus

★ ★ ★

Gebakken doradefilet 
met kreeftensaus en paddestoelenrisotto

of
Runder rib-eye

met saus van roquefort en cognac
of

Lasagne
van aubergine, courgette, tomaat en

Parmezaanse kaas

★ ★ ★

Dessert van de dinerkaart

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

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Café Oomstee

Dagelijks 
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

* Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

WIJ ZIJN OP VAKANTIE VAN 10 - 25 SEPTEMBER EN 
GAAN WEER OPEN DINSDAG 26 SEPTEMBER!

TOT DAN

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Prijsvraag

Wat bedoelt men met 
‘de greep van Petrus’?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord 
geeft wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing uiterlijk tot 30 september 2006 naar 
Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. 
U kunt uw oplossing ook per email sturen naar: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel
(zie pagina 16)

Presenteert
Vrijdag 22 September

JEROEN 
VAN DER BOOM

Aanvang 23.30 uur
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& Heden
Verleden

Trophy of the Dunes 
was altijd spektakel

Het komende weekend staat de Trophy of the Dunes op het 
programma van Circuit Park Zandvoort (CPZ). In het verle-
den was dat niet zo maar een race. Grote namen kwamen 
naar ‘ons’ circuit met dikke bolides als Ford GT40’s, Lola’s, 
Porsches, March’s en Ferrari’s als hoofdmoot op de zondag. 
De ‘Trophy’ stond altijd bol van spanning, met mooie races 
en schitterende prototypes en was onderdeel van het we-
reldkampioenschap.

Nu zijn het voornamelijk 
nationale klassen die aan 
bod komen zoals: Dunlop 
SportMaxx Clio Cup, BenQ-
Siemens BMW 130i Cup, 
Van Uitert Formule Ford, 
Shell Helix Seat Cupra Cup, 
en de watertandende Pirelli 
Ferrari Formula Classic 
Series. Op zich helemaal 
niets mis mee natuurlijk, 
maar toch niet de allure 
van een race met proto-
types.

Gijs van Lennep, toen-
tertijd de Nederlandse 
troef in vele interna-
tionale klassen waar-
onder de Formule 1, 
kwam vijfentwintig 
jaar geleden naar 
Zandvoort met zijn 
Porsche 917 omdat 
hij vond dat hij zich 
aan zijn Nederlandse 
fans moest tonen. 
Hij liet daarom een 
race in Engeland lo-
pen, zo blijkt uit het 
verslag van Cees 

Op een zonovergoten circuit 
van Zandvoort zagen j.l. zondag 
circa 14.000 toeschouwers hoe 
een wild beschilderd rood–geel 
monster zich een weg zocht tus-
sen zijn twintig soortgenoten. 
Reeds spoedig had hij ze een 
ronde achterstand bezorgd, op 
één na, het rode 7,6 liter March 
Can-Am kanon van Helmut 
Kelleners. Waar iedereen op 
hoopte en wat de spanning er 
nog iets in hield gebeurde niet. 
De Duitser onderging niet het 
lot van zijn mederijders en na 
40 ronden finishte hij in de-
zelfde ronde op ruim 1 minuut 
achter de onbedreigde winnaar 
Gijs van Lennep.

Gijs van Lennep, onze nationale 
trots in deze tak van sport had 
er de voorkeur aan gegeven om 
niet in Engeland, waar hij ei-
genlijk had moeten rijden maar 
op Zandvoort uit te komen, 
aangezien dit de enige race op 
Zandvoort is waarin hij zijn 
kunnen aan het Nederlandse 
publiek kan tonen. Gijs van 
Lennep, die het internationaal 
zeer goed doet, hetgeen zijn 

tweede plaats getuigt in de door 
dr. Ferry Porsche uitgeschreven 
prijs voor de beste privé-rijder, 
waar ƒ50.000,- aan verbon-
den is, kreeg in de Trophy of 
the Dunes niet de door hem 
gehoopte tegenstand. De man 
waarmee hij vorig jaar op ons 
circuit zo fel strijd leverde was 
niet van de partij. Tijdens op-
namen voor een film die op Le 
mans wordt opgenomen raakte 
David Piper in zijn Porsche 917 
van de baan met ‘t gevolg dat 
hij niet in Zandvoort kon star-
ten. De March 707 van Helmut 
Kelleners, waar nu zijn hoop  
op gevestigd was werd het ook 
niet. Tijdens de training bleek 
reeds dat dit „gevaarte” secon-
den langzamer was. Zelfs het 
rechte eind bleek nog te kort om 
de wagen op volle toeren te krij-
gen. Bovendien had Keileners 
de grootste moeite om zijn wa-
gen in de bochten recht te hou-
den. Kortom dergelijke wagens 
komen in Zandvoort gewoon 
niet uit de voeten. Wat wel uit 
de voeten kwam was de Porsche 
917 van Gijs van Lennep. Vanaf 
de start nestelde hij zich in zijn 
4,5 liter Porsche aan kop en met 
de regelmaat van de klok liep 
hij uit op de man die zijn be-
lager had moeten zijn, Helmut 
Kelleners. Van Lennep was in 
de twaalfde ronde al zover uit-
gelopen, dat hij niet eens zag 
hoe zijn voorsprong in deze 
ronde extra werd vergroot door-
dat de rode March een spin op 
de Hunserug maakte. Ed Swart 
was de tweede verdienstelijke 
Nederlander tijdens deze race 
waarin hij in zijn twee liter 
Abarth zijn klasse won. Toen 
Gijs van Lennep tenslotte na 59 
min. en 27.2 seconden finishte 

en in de 40 ronden 169,261 
km. had afgelegd was het 
veld zeer uitgedund. Acht 
wagens hadden het uiteinde-
lijk volgehouden, waaronder 
de winnaar bij de prototypes 
tot 2000 cc. Max Wilson in 
zijn Lola en Bert Dolk (Lotus 
Elan) en Jan Stuivenberg 
(Porsche 911) die respectie-
velijk een tweede en een der-
de plaats behaalden in deze 
klasse.

Een zeer groot veld ging in 
de hier opvolgende formule 
Vee race, van start. Twintig  
ronden lang raasden de 
Oostenrijker Harald Ertl de 
Belg Lucien Reyners en de 
Zweden Bror Jaktlund en 
Bertil Roos op een kluitje 
langs de tribunes. Steeds wis-
selde de koppositie en het 
was niet te bekijken wie er 
als eerste voor het laatst zou 
doorkomen. Het was uitein-
delijk de Austro Kaimann 
van Harald Ertl die als eerste 
uit de steeds dikker wordende 
mistflarden opdook. Jammer 
was het dat Robert Boom na 
een slechte start zijn veelbe-
lovende opmars reeds in de 
yierde ronde vroegtijdig zag 
beëindigen. Vrij rustig ver-
liepen de verdere races. Bij 
de toerwagens groep l was 
het de Opel 1900 van Rien 
Frankenhout die het veld 
van begin tot eind aanvoerde 
en een snelste ronde maakte 
van 2.01.9. Henk Post werd 
met een zelfde wagen tweede 
voor de drie Escorts van Piet 
Schouten, Ruud Boom en 
Pim Glasbergen. In de Klasse 
ƒ6000,- tot ƒ7000,- werd 
Henk Wagenaar Hummelink 
eerste in een NSU 1200 TT.

De 14.000 toeschouwers 
van afgelopen zondag be-
tekent, dat de NAV op deze 
dag zijn 100.000ste bezoeker 
heeft mogen verwelkomen. 
Dochter van formule Vee rij-
der Jaap Luijendijk met haar 
verloofde waren de gelukki-
ge, die het hieraan verbonden 
jaarabonnement in ontvangst 
mochten nemen. Dit betekent 
dat dit jaar het aantal bezoe-
kers van NAV evenementen 
ten opzichte van vorig jaar met 
25% is toegenomen. K.jr.

Gijs van Lennep toonde zijn rijkunst op Zandvoort

Lola T280

Lola T280

Porsche 917

Kuyper jr. uit het Zandvoorts 
Nieuwsblad. In het bijpro-
gramma valt op dat er klas-
sen waren die ingedeeld wer-
den op de aanschafprijs! Ook 
komen we de vader van Indy 
500 kampioen Arie Luyendijk, 
Jaap Lyuendijk, tegen die toen 
in een formule Vee reed.

Hiernaast volgt het verslag uit 
het Zandvoorts Nieuwsblad 
van 22 september 1971:
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Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

BLOEM
 &

KLEUR
 &

GEUR

bromfietsplaten: € 21,50
Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten
Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort
Tel. 5731613 - Fax. 5736835

wikaglas@casema.nl

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige. Doe een cursus 

bij het ROC Nova College. Ook Engels, 
rekenen en computerlessen. Gratis proefles!
Kom kennis maken tijdens de Week van het 
Leren. Van 25 t/m 28 september bent u elke 

dag welkom op de Nassaulaan 37 te Haarlem. 
U ziet ons ook op alle markten. Als u zich gelijk 
inschrijft, betaalt u geen administratiekosten.

Bellen kan ook. Tel. 531 95 53 
vraag naar Annet Flink.

Dinsdags 
gesloten

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen, 

oud speelgoed, kris-
tal, porselein, 

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderwijzeres voor 

oriëntaalse dans 
(Shakira-stijl) geeft 

lessen aan huis. 
Bij voorkeur in Zandvoort 
en alleen voor vrouwen.

Bel voor een afspraak: 
Emily, 

 tel. 06-18676138 
(16.00-20.00 uur)

Te huur per direct: 
bovenwoning (ChinChin). 

Gemeub. kamer, toi-
let/douche/keuken. 

Voor 1 pers., 
geen huisdieren. 

Incl. G/W/L: €500 
p.mnd. + 1 mnd. borg. 

Info: 06-53344660
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te huur in Zandvoort : 
Studio voor 1 persoon, 

compleet ingericht. 
Bij OV - Centrum 

- NS Station. 
Eigen ingang en tuin. 

Géén huisdieren. 
Info: 06-53.723.155

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rijksgediplomeerde 

hondentrimster 
komt bij u thuis, voor alle 
behandelingen behalve 
wassen en föhnen. Even 

bellen naar Ellen. Volgens 
afspraak. Tel. 5713368

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Garage te huur 

aan de Van Galenstraat
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. H.W. Coster:
Tel.: 0294-412942

ZANDKORRELS
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Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

NIEUW

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkelruim-
te met royale bovenwoning, totaal 4 
verdiepingen!

• Winkelruimte (ca. 60 m2 vvo netto). Frontbreedte
ca. 8 meter;

• Bovenwoning (ca. 100 m2), verdeeld over 
2 verdiepingen: entree via trap, royale hal, zon-
nige woonkamer, aangrenzende eetkamer met
openslaande deuren naar balkon op 
het zuiden, landelijke keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, berging, 3 slaap-
kamers, moderne badkamer met douchecabine,
wastafel en design radiator, besloten achtertuin
op het zuiden met achterom;

• Kelder (ca. 58 m2 netto)  via eigen toegangsdeur
bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, eigen
toilet en af te sluiten kantoorruimte;

• Winkelruimte thans in onverhuurde staat.
Inventaris en winkelinrichting ter overname.

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer 
appartement met garage en ruim balkon!

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995
gerealiseerde appartementencomplex
“Brederode”;

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart” van Zandvoort, op loopafstand van strand,
zee, duinen en centrum;

• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living
met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar
balkon, luxe open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,
separate douchecabine, en wastafel, 2 slaap-
kamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;
• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2, inhoud ca. 220 m3.

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer 
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-
vriendelijke woonomgeving, op loopafstand
van strand, zee, duinen en centrum;

• Ruime L-vormige woonkamer met schouw en
toegang naar overdekte patio, moderne semi-
open keuken met eetkamer, luxe badkamer
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel
gerenoveerd;

• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m2, perceelgrootte
ca. 114 m2, inhoud ca. 220 m3.

Vraagprijs: 
€ 698.000,-  k.k.

Kerkstraat 6  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 349.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 329.000,-  k.k.

Brederodestraat 8C Zandvoort

Marnix van St. Aldegondestraat 11  Zandvoort

NIEUW

IN PRIJS

VERLAAGD

• Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

• Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op
steenworp afstand van strand, zee en duinen
en op loopafstand van het centrum;

* Alle appartementen beschikken over een
eigen woonkamer met zit/eetgedeelte, een
slaapkamer met 2-persoonsbed, een keuken,
een eigen doucheruimte en toilet en een TV;

* Appartementen op de 1ste en 2e etage 
hebben zowel duin- als zeezicht;

* Fraai aangelegde voortuin op het oosten en
diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

* Een woning die per direct te aanvaarden is!
* Woonoppervlakte: ca. 120 m2, perceelgrootte

ca. 171 m2, inhoud ca. 275 m3.

• Een zeer luxe penthouse in 2001 
volledig gerenoveerd met maar liefst 
240 m2 woonoppervlakte!

• Dit appartement is onderdeel van een karak-
teristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het
Zandvoortse dorpscentrum;

• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale
woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes 
en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer
luxe badkamers (engels sanitair) met o.a. 
whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet 
en wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;

• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame,
luxe materialen, waarbij de authenticiteit 
van deze woning niet uit het oog is verloren;
absoluut een uniek woonobject! 

• Woonoppervlakte ca. 240 m2, inhoud ca. 650 m3.

Vraagprijs: 
€ 428.000,-  k.k.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

• Modern, luxe en riant 3-kamer 
hoekappartement op de 1ste etage 
met garage en 2 balkons!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige
Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,
duinen en centrum;

• Entree via trap, royale living met airconditio-
ning en toegang tot een van de balkons,
moderne semi-open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, moderne badkamer met
douchecabine, wastafelmeubel met dubbele
spoelbak, wandcloset, bad in hoekopstelling, 
2 slaapkamers (1 met toegang tot 2e balkon);

• Balkons gelegen op het zuiden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!
• Woonoppervlakte: ca. 120 m2, inhoud ca. 310

m3.

Vraagprijs: 
€ 329.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 895.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Marisstraat 12  Zandvoort

NIEUW

ZC W38 Adv VHM 2.xpr  20-09-2006  11:40  Pagina 1



19

Zandvoortse Courant • nummer 38 • 21 september 200655      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Welzijnswet WMO biedt kansen aan Kerken
Pas als er niemand is om te helpen, springt de gemeente bij. 
De nieuwe welzijnswet Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) spreekt duidelijke taal. Nederland dient weer de 
‘burenhulp’ in te voeren. Met ingang van 1 januari aanstaande 
is daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de kerkgenoot-
schappen, zo schrijft de overheid.

De ouderwetse naastenliefde 
komt weer terug. De spelre-
gels zijn wettelijk vastgelegd. 
“Die nieuwe welzijnswet is 
voor de kerken een uitgelezen 
kans om hun sociale gezicht 
te laten zien”, denkt Evelyn 
Schwarz, voorzitter van de 
Werkgroep Arme Kant van 
Nederland. In het tijdschrift 
Diakonia van de Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) 
schrijft zij: “Kerken kunnen 
hun rijkdom aan tijd en be-
trokkenheid gebruiken om 
naast mensen met een zorg-
vraag te gaan staan en letter-
lijk met hen mee te lopen”. De 
vraag is of ze daarvoor wel de 
mensen en de kennis voor in 
huis hebben.

Zandvoort
Het kerkbestuur van de 
Zandvoortse Katholieke Kerk 
heeft onlangs een concept-
nota WMO ontvangen. “Via-
via hebben we de notitie ont-

vangen en die bespreken we 
over twee weken”, zegt Paul 
Sweerts van het Diakonaal 
Beraad Zandvoort. Een woord-
voerder van de Protestantse 
Kerk in Zandvoort laat desge-
vraagd weten “nergens van 
op de hoogte te zijn”. 

“De kerk kan zich op verschil-
lende manieren nuttig ma-
ken bij deze nieuwe wet”, zegt 
ook Hans de Knijff, consultant 
bij Per Saldo, de belangenver-
eniging van mensen met een 
PersoonsGebonden Budget. 
Dit PGB is een door de over-
heid verstrekt geldbedrag 
waarmee mensen zelf zorg, 
hulp en begeleiding dienen 
in te kopen. Vooral tijdens de 
looptijd vergt deze manier 
van zorgverlening veel ken-
nis van zaken en brengt het 
een enorme administratieve 
rompslomp met zich mee. 
“Iemand die hulp vraagt bij de 
gemeente, krijgt een gesprek 

met een ambtenaar. Daarbij 
zou een diaken aanwezig 
kunnen zijn, om als onpar-
tijdige derde te kijken of alle 
vragen aan bod komen”. Ook 
kan de kerk volgens De Knijff 
optreden als belangenbehar-
tiger, de gemeente adviseren 
over wat goed voor mensen 
is. Het is in het eigen belang 
van de kerk, denkt De Knijff, 
om zich te bemoeien met de 
nieuwe wet. 

“Het probleem is dat de wet 
op plaatselijk niveau uitge-
voerd wordt. Burgers die een 
beroep doen op de WMO 
zullen in elke gemeente met 
een andere behandeling en 
kosten te maken krijgen. Als 
burgers door de overheid niet 
goed worden geholpen, staan 
ze daarna bij de kerk op de 
stoep”, laat de belangenver-
eniging in Trouw weten. Toch 
kent de Nederlandse wet een 
duidelijke scheiding van Kerk 
en Staat. Wel heeft Kerk in 
actie een ’themamap’ over 
de WMO samengesteld, met 
suggesties en aanbevelingen 
voor plaatselijke kerken en 
hun diaconie. 

Bron: Zorg en Welzijn, NMIZW.

Ouderenbond KBO wil Zandvoortse afdeling oprichten 
Circa 200 leden telt Zandvoort nu. Daarom acht KBO Noord-
Holland de tijd rijp voor een lokale afdeling. Om over de 
 mogelijkheden daarvan met de leden te overleggen wordt op 
27 september 2006 een informatieavond belegd. Geïnteres-
seerden zijn welkom in Pluspunt, Zandvoort-Noord.

Ieder kan zijn zegje doen. Op 
de informatiemiddag zijn 
denkbeelden en mogelijkhe-
den welkom voor het oprich-
ten van een Zandvoortse KBO-
afdeling. Een en ander schrijft 
het afdelingsbestuur in een 
brief aan haar Zandvoortse 
leden. 

De Katholieke Bond Ouderen 
(KBO) wil onderzoeken of er 
in Zandvoort een “activitei-
tenplan van de grond te tillen 
is”. Uit de onlangs verzonden 
oproep blijkt dat het bestuur 
graag een actieve groep men-
sen bijeen wil brengen om 
zo een meerwaarde te geven 
aan een lokale, zelfstandig 

opererende Ouderenbond in 
Zandvoort. Een sterke KBO is 
harder dan ooit nodig. Zeker 
nu de WMO voor de deur 
staat. De nieuwe welzijnswet 
zal voor welhaast iedere bur-
ger verregaande consequen-
ties hebben, in persoonlijke 
zin dan wel via de eigen por-
temonnee. Velen beseffen de 
draagwijdte en de persoon-
lijke gevolgen onvoldoende 
die de nieuwe wet zal gaan 
betekenen. Alleen daarom al 
is een sterke, plaatselijke ou-
derenbond noodzakelijk.

Lidmaatschap van de KBO 
biedt als grootste fi nanciële 
voordeel een fi kse korting op 

de ziektekostenverzekering. 
Daarnaast kunnen leden 
shoppen in de KBO-winkel. 
Zo zijn aantrekkelijke kortin-
gen te bedingen op zaken 
als badkamermeubilair, te-
lefonie en diverse uitstapjes. 
Geïnteresseerden krijgen op 
de informatiebijeenkomst 
de gelegenheid denkbeelden 
over een lokale KBO te spuien 
en daarover in debat te gaan. 
“U kunt er van uitgaan, dat 
fi nanciële ondersteuning en 
de nodige begeleiding wor-
den geboden”. De brief van 
de KBO-NH besluit met de 
oproep “Zandvoorters: zet uw 
beste beentje vóór en laat van 
u horen.” Belangstellenden 
zijn welkom op de informa-
tiemiddag die wordt geor-
ganiseerd op woensdagmid-
dag 27 september van 14.00 
tot 16.00 uur in Pluspunt, 
Flemingstraat 180, Zandvoort-
Noord.

Inlooppunt verzorgde weer 
boeiende vertellingen 

Ademloos hingen ze aan zijn lippen. Wim Kruiswijk vertelde 
hoe hij als strandjutter van gevonden voorwerpen de oor-
sprong wist te achterhalen. Achter zijn jutterspullen bleken 
avonturen schuil te gaan die weggelopen kunnen zijn uit 
spannende jeugdboeken. Zijn lezing werd besloten met een 
dankbaar applaus uit de zaal.

Met rode oren luisteren de 
ouderen. In het zaaltje van 
de bibliotheek wordt de we-
kelijkse Inloop van Pluspunt 
gehouden. Onder het genot 
van een (gratis) kop koffi e 
luisteren afgelopen woens-
dag de dames en heren naar 
de verhalen van de strand-
jutter en beheerder van het 
Zandvoorts Juttersmi-ZEE-
uim. Wim Kruiswijk heeft een 
aantal strandvondsten mee-
gebracht.

Om zijn verhalen 
kracht bij te zetten 
toont hij de desbe-
treffende vondst. 
Van ieder gejut 
voorwerp heeft hij 
de geschiedenis 
achterhaald. Het 
hoe en waarom 
van de vreemdste 
zaken doet hij op 
een meeslepende 
manier uit de doe-
ken. De oorsprong, 
hoe het ding in het 
water terecht is ge-
komen tot en met 
de naam van de 
oorspronkelijke ei-
genaar. Wim heeft zichtbaar 
schik in het vertellen over zijn 
vondsten. Hoe hij ze met zorg 
heeft schoongemaakt en in 
de meeste gevallen pas na 
degelijk onderzoek méér aan 
de weet is gekomen. Met pas-
sie vertelt hij over strand- en 
zee-vondsten. Zo’n tachtig 
procent van de ‘rommel’ op 
het strand blijkt afkomstig 
te zijn van slordigheid. “Over 
de muur gegooid” op voorbij-
varende schepen zoals dat in 
zeemanstermen heet.

Dat je op het strand je ogen 
goed de kost moet geven 
blijkt uit één van zijn klein-
ste vondsten: een onooglijk 
brokje steen. Bij nader onder-
zoek blijkt het te stammen 
uit de tijd van de Romeinen. 
Van de Trots van het mu-
seum toont Wim enkele 
exemplaren. Flessenpost in 
allerlei soorten en maten. 
De brieven erin hebben de 
jutter op het spoor gebracht 

van de schrijver. Zo heeft 
Kruiswijk correspondentie 
gevoerd met mensen uit lan-
den als Spanje, Engeland en 
Amerika. Door zijn kennis van 
de natuur en zijn wijdvertakt 
netwerk weet Wim Kruiswijk 
zelfs het kleinste voorwerp 
te traceren. Een bezoek aan 
het Juttersmu-ZEE-um bij 
de Rotonde is meer dan de 
moeite waard. De volgende 
lezing is op 18 oktober en 
gaat over de Zandvoortse 
Zorgwinkel.

Geef uw kandidaat op via 
jury@zandvoortsecourant.nl

Wie wordt 
Zandvoorter 

van het 
jaar 2006?

Wim Kruijswijk toont een aantal strandvondsten
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Appartementencomplex ORANJEHOF
Op een unieke locatie, midden in het centrum 
van Zandvoort maar toch rustig gelegen, 
wordt appartementencomplex ‘Oranjehof’ 
gesitueerd. Zoals de naam al doet vermoeden 
bevindt het complex zich in een gebied dat 
doet denken aan een binnenplaats. 
Een gebied dat besloten ligt tussen vier be-
kende straatnamen van het Zandvoortse 
dorp: Poststraat, Oranjestraat, Hogeweg en 
het Kerkplein. 
Strand, boulevard, winkels, postkantoor, bus-
station en het gemeentehuis liggen allemaal 
in de onmiddelijke nabijheid van het complex.

Het kleinschalige complex bevat 9 appartementen

verdeeld over drie verdiepingen en een par-

keerkelder. De appartementen zijn verschillend 

van omvang en variëren van 86m2 tot 156m2.

De appartementen zijn voorzien van ruime

balkons en terrassen aan de zuidzijde waardoor 

vanaf het vroege voorjaar tot laat in het jaar men 

kan genieten van zon en zeelucht.

De ruime livings en royale afmetingen van de 

overige ruimten zorgen voor een comfortabele 

woonomgeving. 

Verder is het complex o.a. voorzien van een lift 

en een camera voor de video/phone installatie 

bij de entree.

Het gebouw wordt opgetrokken in een warm 

terra metselwerk en getooid met een zinken dak. 

Prijzen vanaf € 269.000 v.o.n. Parkeerplaats in 

de beveiligde kelder € 27.500 v.o.n.

Tel 023 - 5715715
www.cvl.nu

ZIE OOK: WWW.ORANJEHOF-ZANDVOORT.NL

NOG 5 BESCHIKBAAR
BOUW GESTART !

OPLEVERING 
CA. ZOMER 2007 !

 VRIJDAG 22 SEPTEMBER van 15.00 - 18.00 uur
en

ZATERDAG 23 SEPTEMBER van 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Kantoor Architect Remo de BiaseZeestraat 54, Zandvoort. 
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ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

FAR WELL PARTY
THE ZANDVOORT BOYS

Eindelijk is het er dan toch van gekomen 
T.Z.B. (nu onderdeel van Z.S.C.’04) neemt afscheid van haar 

Sportpark aan de Kennemerweg.

Daarom wordt nog één keer een feestdag georganiseerd op deze 
voor velen aparte locatie aan de Kennemerweg.

Overdag wordt er vanaf 13:30 tot 17:00 uur door oud-leden nog 
eenmaal de strijd aangegaan in de verschillende sporttakken. 

In de avond, vanaf 20:00 uur, is er een feestavond waarop alle 
oud-T.Z.B.’ers en zij die T.Z.B. in het verleden een warm hart 

hebben toegedragen van harte welkom zijn om samen met ons 
dit afscheid van het T.Z.B.-Sportpark te vieren.

TOT ZIENS OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2006

Zandvoortse Courant • nummer 38 • 21 september 2006

Scouting The Buffalo’s 
weer van start!

De wandelschoenen konden weer uit de kast, want 
zaterdag 9 september is Scoutinggroep The Buf-
falo’s aan een nieuw seizoen begonnen. Iedere 
zaterdagmiddag komen Scouts tussen de 4 en 99 
jaar bijeen om plezier te maken, maar ook om iets 
te leren.

Ook het komende sei-
zoen zal er veel aandacht 
besteedt worden aan 
samenwerking, techniek 
en plezier. Naast het be-
kende vuurtje stoken, 
speurtochten lopen en 
pionieren (bouwen met 
hout en touw) zullen de 
kinderen ook kennis ma-
ken met theater, koken, 
sport/spel en EHBO.

Een keertje komen kij-
ken is geen probleem, 
iedere zaterdagmiddag 
kun je terecht bij 
Scoutinggroep The Buf- 
falo’s aan de Duintjes-
veldweg in Zandvoort 
(tussen Center Parcs 
en de hockeyvelden in). 
Voor meer informatie 
kun je kijken op www.
thebuffalos.nl.

Wandelsportvereniging EMM bestaat 40 jaar
Afgelopen zaterdag vier-
de wandelsportvereni-
ging EMM feest. Ze be-
stonden veertig jaar en 
vierden dat met een jubi-
leumloop. Wat dat inhield 
kon niemand bevroeden. 
Meer dan 1700 deelne-
mers kwamen op het 
festijn af en liepen 6, 12, 
18 of 24 kilometer met als 
start en finish de Korver 
Sporthal. En ze kwamen 
van heinde en verre:  
uit Meppel, Leeuwarden, 
Zevenbergen, Middel-
burg, Maastricht zelfs 
waren er bussen uit 
België en Duitsland. 
Menige Zandvoorter ge-
loofde zijn ogen niet.

Het was daar dan ook 

een drukte van jewelste. 
Een demonstratie line-
dancing van “North Hill 
Country Dancers” en een 
optreden van Shantykoor 
‘t Bollenhart brachten een 
zeer gezellige sfeer maar 
ook onze Zandvoortse 
DJ Wim Mendel zorgde 
voor het nodige ver-
tier. Onderweg kregen 

de wandelaars korting 
bij de haringkraam van 
Boudewijn’s Visservice of, 
indien men geen vis wil-
de, op een pannenkoek 
bij de Lachende Zeerover, 
bovenop de Rotonde. Ook 
waren er langs de route 
rustplaatsen waar de 
wandelaars verzorging 
konden krijgen. De rou-

tes liepen door onze bad-
plaats en natuurlijk door 
het duingebied rondom 
ons. Een bij uitstek ge-
schikte omgeving om je 
jubileum te vieren.

In de Korverhal was ook 
veel vertier voor de klei-
nere wandelaars. Veel 
oud-Hollandse spelletjes 
konden worden gedaan 
zoals ‘touwtje trekken’ en 
‘bussie gooien’ er was een 
grabbelton en ze konden 
zich laten schminken. 
Tevens was er een spring-
kussen. Voor de ouderen 
werden er loten verkocht 
voor een loterij met schit-
terende prijzen. Kortom 
het was een onvergete-
lijke dag.

€1200 Bijeengelopen voor dierenasiel

Afgelopen dinsdag lie-
pen circa dertig lopers 
een afstand van onge-
veer 7 kilometer voor 
het Zandvoortse die-
renasiel. Zij wilden het 
Kennemer dierentehuis 
steunen omdat daar 

een grote nieuwbouw 
gepland is waarvoor nog 
veel geld nodig is. Peter 
Michalides, directeur 
van de Zandvoorts vesti-
ging van Holland Casino 
had ook een toezegging 
gedaan: hij zou de op-

brengst verdubbelen.

Nadat alle lopers terug 
waren in pannenkoe-
kenhuis de Duinrand en 
genoten van de pannen-
koeken, maakte Wieg- 

man het opgehaalde 
bedrag bekend. Inclusief 
de toezegging van 
Michalides, kan het 
Kennemer dierentehuis 
een bedrag van €1200 
tegemoet zien.

De laatste zes jaar hebben medewerkers van Hol-
land Casino Zandvoort een duurloop georganiseerd 
voor het goede doel. Zij deden dat ter nagedachte-
nis van een op jonge leeftijd overleden collega en 
noemden de loop de ‘Sanneloop’. Nu echter dreig-
de deze loop verloren te gaan en hebben Natasha 
Wiegman en Aron Kuilder de organisatie ter hand 
genomen.

Medewerkers Holland Casino lopen €1200 bij elkaar voor 
Kennemer Dierenasiel 

Het ‘startschot’ voor de jubileumloop in de Korverhal

Sport Kort
wedstrijd tegen Berkel 
Rodenrijs op het pro-
gramma.

SOFTBAL – Het he-
renteam van ZSC heeft 
de thuiswedstrijd te-
gen RCH Pinguins 2 
met 10-26 verloren. De 
Heemstedenaren waren 
oppermachtig en gaven 
het met invallers spe-
lende ZSC geen kans ook 
maar in de buurt van een 
een puntendeling te ko-
men. Komende zaterdag 
om 18.00 uur speelt ZSC 
thuis tegen Sparks 2.

HOCKEY – Het da-
meselftal van ZHC heeft 
de eerste thuiswedstrijd 
met 1-5 verloren van het 
Haarlemse Saxenburg. 
Voor de rust was er een 
gelijkopgaande strijd. 
Nadat de gasten de 
score hadden geopend 
maakte Grave Meijer 
met een fraai diagonaal 
schot de gelijkmaker. Na 
de rust liep Saxenburg 
verder uit. ZHC kreeg  
wel een aantal kansen 
maar wist deze niet  
te benutten. Komende 
zondag staat de uit-

Zaterdag laatste wedstrijden
op het Kennemer Sportpark 

Het Kennemer Sportpark, 
ruim een halve eeuw de 
thuisbasis van de rksv 
TZB en de fusie met ZVM 
handbal/tennis van de af-
delingen voetbal en honk/
softbal van ZSC, wordt ko-
mende zaterdag voor het  
laatst gebruikt. De spor-
tieve activiteiten worden 
voortgezet op het ZSC-
complex op Sportpark 
Duintjesveld. 

Voor zaterdag is een  
uitgebreid programma 
samengesteld voor een 
far well party, met voet-
bal- en softbalwedstrij-
den tussen bestaande 
oud-spelers van de twee 
voormalige takken van 
TZB. De far well party is 
bedoeld voor iedereen die 

zich in de loop der jaren 
voor TZB heeft ingezet. 
Na de wedstrijd is er tijd 
om herinneringen op te 
halen met oud-spelers, 
bestuurs- en commissie-
leden. De dag wordt afge-
sloten met een eindfeest 
met levende muziek van 
de groep Mindfield.

Het sportieve deel van 
de dag ziet er als volgt 
uit: 13.30 uur damessoft-
bal ZSC – TZB 1987/1988; 
14.15 uur damesvoetbal-
wedstrijd 5 tegen 5 door 
oud-leden van de dames-
voetbalafdeling; 14.45 uur 
herenvoetbalwedstrijd 
door twee teams van oud-
leden; 15.45 uur herensoft-
balwedstrijd tussen ZSC 
en TZB 1987/1988.  21
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Wie wordt Zandvoorter van het 
jaar 2006?

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Vrijstaande villa met inpandige garage op een 
rustige locatie in hartje centrum. De patio aan de 
achterzijde grenst aan een gezellig en besloten 
pleintje. 

Ind. Parterre: gang, toilet, slaapkamer, zijkamer, 
badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel, 
woonkeuken met inbouwapp., bijkeuken, inpan-
dige garage. 1e Et.: woonkamer met en open 
haard (nokhoogte ca. 5 meter!); slaapkamer met 
kitchenette en badkamer, werk/hobbykamer.

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Loods/ Opslagruimte te huur in Zandvoort-Noord.

Vloeroppervlakte begane grond ca. 200 m2.
Verdiepingsvloer ca. 60 m2.
Vrij parkeren in directe omgeving. 

De huurprijs is excl. b.t.w. en kosten nutsvoor-
zieningen.

Huurprijs € 1.050,- per maand

Kamerlingh Onnesstraat 11/3 Doctor J.G. Mezgerstraat 119 Gasthuisstraat 4

Op de tweede etage gelegen modern en zonnig 
3-kamerappartement met balkon op het zuidoos-
ten. Goede parkeergelegenheid door parkeervig-
netten. Ind.: royale hal met veel kastruimte en 
was-/stookruimte; 2 slaapkamers; moderne bad-
kamer ligbad en wastafelmeubel; toilet; royale 
living (ca. 28 m2) met laminaatvloer, openslaande 
deuren naar het balkon en moderne open keuken 
in hoekopstelling met inbouwapparatuur. * Een 
verzorgd appartement om zo te betrekken * Lift in 
gebouw aanwezig * Separate inpandige berging.

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Geef uw kandidaat op via jury@zandvoortsecourant.nl

Afgelopen weekend werd 
tijdens het Horse Event 
te Deurne de finale van 
‘Bestzittende Manegeruiter 
van het Jaar 2006’ ver-
reden. Na diverse regio-
nale voorrondes werden 
afgelopen zaterdag de 
landelijke finale gereden. 
Manege Rückert werd 

vertegenwoordigd door 
Franny van der Schrier. 
Gesteund door vele 
Zandvoortse supporters 
reed zij op een voor haar 
totaal onbekend paard de 
winnende proef. Ze mag 
zich een jaar lang de 
 ‘Bestzittende Manegeruiter 
van Nederland’ noemen 

in haar categorie. Uit 
handen van Anky van 
Grunsven mocht de 
Zandvoortse amazone 
haar prijs in ontvangst 
nemen. Komende zondag 
zal Van der Schier tijdens 
de open dag van manege 
Rückert haar winnende 
proef nogmaals laten zien. 

Manege Rückert valt in de prijzen

20
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 38 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 12 
september en de verdere in week 37 door het college
genomen besluiten zijn 19 september vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 7 oktober haalt de ecocar van Sita weer
Klein Chemisch Afval op. Schema:
Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur,
Vomar 10.10-11.00 uur,
Tolweg 11.10-12.00 uur

Reiniging GFT rolemmers
Van  2 oktober t/m 6 oktober worden de GFT-rolem-
mers schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als
het legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.
Let op: dit kan ook na 17.30 uur zijn.

Ter inzage legging Programbegroting 2007 en
Begrotingsrapportage 2006-2
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet liggen de programbegroting 2007 en
de  begrotingsrapportage 2006-2 vanaf heden tot en
met 9 november 2006 ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis.

Ter inzage legging Collegeplan 2006 - 2010
In de vergadering van 29 augustus 2006 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders het Collegeplan
2006 - 2010 vastgesteld. In dit plan heeft het college
de lijnen uitgezet voor de bestuursperiode 2006 -2010.
Het Collegeplan is in te zien bij de Centrale Balie en op
de website van de gemeente (onderdeel Nota's, rap-
porten, plannen).

Actie Zonnewinst 2006
Heeft u ooit wel eens de aanschaf van een zonneboi-
ler of zonnepaneel overwogen? Met de actie
Zonnewinst 2006 kunt u binnenkort uw eigen duur-
zame energievoorziening met een flinke subsidie aan-
schaffen. In de maand oktober worden twee energie-
markten gehouden. Tijdens deze markten krijgt u
informatie over de systemen en kunt u een, voor uw
woning geschikte, installatie aanschaffen.

Inwoners van Zandvoort kunnen met een subsidie van
€500,- en €1500,- respectievelijk een zonneboiler of
een zonnepaneel aanschaffen. De provincie Noord
Holland stelt de subsidie beschikbaar. Om het u gemak-
kelijk te maken, hoeft u niet individueel de subsidie
aan te vragen. De installateur verzorgt de financiële
afwikkeling, zodat u slechts een nota krijgt waarin de
subsidie al is verwerkt. Echter er zijn maar een beperkt
aantal systemen beschikbaar.

Zonne-energie is goed voor het milieu. In tegenstel-
ling tot de productie van energie uit fossiele brand-
stoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool, komen er
bij zonne-energie geen schadelijke stoffen vrij. Zonne-
energie kan op twee manieren benut worden: met een
zonneboiler verwarmt u uw huishoudelijk water of via
zonnepanelen maakt u zelf stroom. Met zonne-ener-

gie draagt u bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot.
Daarnaast is het ook aantrekkelijk voor de portemon-
nee. Denk daarbij aan de stijgende energieprijzen in
de toekomst. En tenslotte geeft het ook een gevoel van
onafhankelijkheid door uw eigen energie op duurza-
me wijze op te wekken.

Zonneboiler
Een zonneboiler verwarmt water voor huishoudelijk
gebruik. Het systeem bestaat uit een zonnecollector
en een voorraadvat. De collector wordt op het dak
geplaatst en vangt het zonlicht op. Met zonlicht wordt
het water in de collector verwarmd. Bij fel zonlicht kan
de temperatuur wel oplopen tot 90 ˚C. Het warme
water wordt bewaard in het voorraadvat. Wanneer er
vraag naar warm water is, komt het water uit het vat
via de leidingen uit de kraan. Is het water niet warm
genoeg, dan brengt bijvoorbeeld de CV-ketel of de gei-
ser het water op de gewenste temperatuur (naverwar-
ming).

Zonnepaneel
Een zonnepaneel zet daglicht om in elektriciteit. Een
zonnepaneel van 1 m2 levert ongeveer 80 kWh per
jaar op. Met de vier zonnepanelen die u met de sub-
sidie aanschaft, wordt ca. 10% van het elektriciteits-
verbruik van een gemiddeld gezin, duurzaam opge-
wekt. Het zonnepaneel wordt op het dak van de
woning gemonteerd en met een stekker simpelweg
aangesloten op uw elektriciteitsnet in uw woning.
Zonnepanelen werken zolang het licht is, dus ook bij
bewolking.

Energiemarkt
De actie Zonnewinst is een samenwerking tussen uw
gemeente, de Milieudienst IJmond en 2 installatiebe-
drijven. Deze partijen organiseren samen twee ener-
giemarkten in de regio. Op deze markten krijgt u infor-
matie over de mogelijkheden van zonne-energie bij u
thuis en kunt u zich meteen inschrijven voor een van
de systemen. De markten worden gehouden in het
gemeentehuis van Bloemendaal op 14 oktober a.s. en
bij de Milieudienst IJmond in Beverwijk op 21 oktober,
beide van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt uitsluitend tij-
dens deze markten de systemen aanschaffen. Het aan-
bod is beperkt dus: wees er op tijd bij. Houdt voor meer
informatie uw brievenbus in de gaten. U ontvangt bin-
nenkort een folder waarin de hele actie nog eens dui-
delijk wordt uitgelegd.

Vergunningen
Kapvergunningen aangevraagd 

- Koningstraat (gemeentelijke bomen), 5 populieren
en 4 iepen, aanvraag ingekomen 15 september 2006,
bomen geven overlast en zijn te groot voor de straat,
wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kun-
nen binnen een termijn van zes weken na publicatie
hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij het col-
lege van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 

Zandvoort:
- Kennemerweg 5, uitbreiden van de woning, verzon-

den 05 september 2006, 2005-206Rv.
- Potgieterstraat 56, uitbreiden van de woning, ver-

zonden 12 september 2006, 2006-100Rv.

Bentveld:
- Parnassialaan 24, plaatsen twee dakkapellen en ver-

hogen nok en vernieuwen dak, verzonden 13 sep-
tember 2006, 2006-100Rv.

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 bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

ZC W38 indesign B.indd   22 20-09-2006   09:50:25

23

Voetbal
Loepzuivere hattrick Robin Castien

Dankzij drie bijna briljante ogenblikken van Robin Castien, 
heeft SV Zandvoort zaterdag drie punten op haar conto bij 
kunnen schrijven. Vooral zijn eerste doelpunt leverde zelfs bij 
het Zaanse thuispubliek een, weliswaar mager, applaus op!

Vorig seizoen ging Zandvoort 
bij ZCFC nog over de knie na 
twee minuten onoplettend-
heid. De arbiter van toen 
had nu toevallig ook dienst 
en was ook nu weer opval-
lend aanwezig. Hij stuurde, 
met tweeëntwintig minuten 
te gaan in de tweede helft, 
Sander Hittinger met twee 
keer geel naar de kleedkamer. 
Daarnaast liet de man even-
als vorig jaar, zowel na de 
eerste als na de tweede helft, 
tien (!) minuten naspelen.

Voorafgaande aan het weg-
sturen van Hittinger hadden 
beide ploegen een zeer ma-
tige eerste helft afgewerkt, 
met de beste kansen voor 
onze plaatsgenoten. Een vrije 
trap spatte op de lat uiteen 
en de doorgebroken Ronald 
Kaales kon de bal net niet 
over de aanglijdende keeper 
wippen.

De tweede helft moest het 
gaan brengen en dat gebeur-
de ook. Vooral toen Hittinger 
weggestuurd was, leek het 
alsof Zandvoort veel beter 
ging spelen. De stand was 
toen al 0-1, na een wereld-
doelpunt van Castien. De gril-
lige aanvalsleider mocht van-
af de linker kant, een meter of 
tien buiten het strafschopge-
bied, een vrije trap nemen. Op 
onnavolgbare wijze draaide 
de bal... en draaide de bal... en 
draaide de bal zomaar in de 
verre hoek.

Zandvoort kreeg het daarna 
moeilijk. De gastheren wil-

den zich niet zomaar laten 
‘slachten’ en trokken mas-
saal richting het Zandvoortse 
doel. Met veel kunst- en 
vliegwerk kon keeper Jorrit 
zijn doel schoonhouden al 
scheelde het regelmatig niet 
veel. Bij één van de uitvallen 
van Zandvoort kreeg Castien 
de bal op maat aangespeeld. 
Na enkele draaibewegingen 
kon hij, nu met links, doelman 
Kenrick Heijn tegenvoets pas-
seren, 0-2. Vlak voor het einde 
van de reguliere speeltijd kon 
hij nog een keer zijn gram 
halen. Door middel van een 
fraaie lob werkte hij voor de 
derde keer in één helft de bal 
achter de keeper, een loepzui-
vere hattrick!

Dat de warrige leidsman de 
thuisclub nog een doelpuntje 
gunde en daarom een tien-
tal minuten door liet spelen, 
was niet meer van belang: 
Zandvoort had revanche 

voor de onnozel verloren 
wedstrijd van vorig seizoen! 
Komend wekend speelt het 
keurkorps van trainer Pieter 
Keur op Duintjesveld, om 
14.30 uur tegen hekkensluiter 
Monnickendam. 

Zondag
De wedstrijd van het zondag-
team van Berry Buytenhek 
ging helaas niet door. Omdat 
de scheidsrechter niet kwam 
opdagen en tegenstander 
DIOS geen Zandvoortse 
scheidsrechter accepteerde, 
zal deze wedstrijd op een la-
ter tijdstip moeten worden 
ingehaald.

Hockey
Hockeyclub kijkt naar de toekomst

De Zandvoortsche Hockey Club richt zich in het vorige week be-
gonnen hockeyseizoen op de toekomst. Een toekomst waaraan 
de afgelopen weken hard is gewerkt door onder andere Floris 
Goezinne, die na het vertrek van een aantal bestuursleden met 
de overgebleven bestuursleden het voortouw heeft genomen.

ZHC neemt aan de competi-
ties deel met één damesteam, 
een heren-veteranenelftal, 
negen meisjesteam en drie 
jongensteams. De inbreng 
van de meisjes is groter dan 
dat van de jongens. Een beeld 
dat zich al enkele jaren afte-
kent. Eén van de gevolgen van 
het geringe aantal jongens is 
dat de club voor het eerst in 
haar bestaan niet meer met 
een eerste herenelftal kan 
uitkomen.

“We moeten ons richten op 
de opleiding van de jeugd, zo-
dat we in de toekomst weer 
op een goed niveau kunnen 
spelen. Vorig seizoen is een 
samenwerkingsverband in 
gang gezet met Rood-Wit uit 
Aerdenhout. Daardoor kun-
nen we beschikken over een 
trainer die in eerste instantie 
onze eigen trainers zal instru-
eren en daarna begeleiden. Zo 
zal er een opleiding ontstaan 
die er structureel op gericht 
is de jeugd goed te leren hoc-

keyen, zodat ze er plezier aan 
beleven. Ook in het afgelopen 
seizoen is door de jeugdcom-
missie keihard gewerkt om het 
hockeyen zo plezierig mogelijk 
te maken. Er werden diverse 
toernooien georganiseerd en 
ook een aantal randactivitei-
ten die er opgericht waren het 
sociale contact binnen de club, 
die momenteel circa 150 leden 
telt, te versterken”, zegt Floris 
Goezinne.

“We zullen moeten werken 
aan een vereniging waarin 
iedereen zich thuisvoelt. Of 
dat lukt zullen we moeten 
afwachten. Vaak is het zo dat 
als jeugdleden gaan studeren 
het hockey er bij inschiet of 
dat wordt overgestapt naar 
een andere club in de plaats 
waar gestudeerd wordt. 
Bovendien hebben we in de 
regio te maken met grote 
clubs als Bloemendaal, HBS 
en Rood-Wit. De hockeybond 
propageert al jaren samen-
werkingsverbanden tussen 

grotere en kleinere clubs en 
dat doen wij dus met Rood-
Wit. Wat daar in de toekomst 
uit zal groeien moeten we 
afwachten. Belangrijk is dat 
ZHC voldoende achterban 
heeft om met een zo com-
pleet mogelijk schema aan 
jeugdteams te spelen. Dat 
betekent dat we van iedere 
categorie tussen 6 en 18 jaar 
minstens één team moeten 
hebben. Een situatie die bij 
de meisjes momenteel zo is, 
maar bij de jongens nog niet”, 
zegt Goezinne, die hoopt op 
de komende ledenvergade-
ring de club organisatorisch 
op de rails te hebben, waarbij 
wordt gedacht aan een klein 
bestuur dat de grote lijnen 
uitzet, terwijl de werkzaam-
heden worden ondergebracht 
bij een aantal commissies. 

In de komende weken zal 
veel aandacht worden be-
steed aan de werving van 
nieuwe jeugdleden. Zo zal 
worden deelgenomen aan 
de Jeugdsportpas, waarmee 
scholieren kunnen kennis-
maken met verschillende 
sporten. Dat ZHC er alles aan 
gelegen is om de jeugd ken-
nis te laten maken met de 
hockeysport blijkt wel uit het 
feit dat ook de traditionele 
stickenactie weer zal worden 
gehouden. Nieuwe jeugdle-
den krijgen daarbij hun eer-
ste hockeystick cadeau. 

Wie kennis wil maken met 
hockey kan op de zaterda-
gen een kijkje nemen op 
Sportpark Duintjesveld, waar 
ZHC al meer dan een halve 
eeuw de thuiswedstrijden 
speelt. Voor meer informatie 
kan men een e-mail sturen 
naar f.goezinne@planet.nl.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Zandvoortse Courant • nummer 38 • 21 september 2006

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albert Heijn
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice

Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circuit Park Zandvoort
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Zeespiegel
DistriQ
Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Jos Spierieus
Kippetrap
Manege Rückert
Monuta
Nova College
Oranjehof
P. van Kleeff
Pluspunt

Take Five
Trade Ard   
 Automobielen
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Wika Autoglas
Willemse  
 Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
ZSC ‘04

Dennis Keuning zoekt de bal
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

VAN GALENSTRAAT 184 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt, royaal
3-kamerappartement, verbouwd naar 2 kamers

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 2002 luxe 
gerenoveerd complex Sonnevanck, beschikt over een lift

• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht
• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 LOUIS DAVIDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

• Midden in het centrum van Zandvoort gelegen, goed 
onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)

• Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig
dakterras op het zuidwesten gelegen van ca. 40 m2

• Moderne open keuken, 2 slaapkamers en een moderne 
badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine

• Woonoppervlakte ca. 75 m2

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3 etages
tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland,
4 slaapkamers en een moderne badkamer 

• Design radiatoren in de woonkamer en keuken 
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage
• Woonoppervlakte ca 165 m2, inhoud ca. 450 m³

Vraagprijs: € 349.000,-

 PASSAGE 7 ZANDVOORT

• Winkelruimte op levendige locatie nabij station,
boulevard en strand gelegen

• Oppervlakte winkelruimte ca. 100 m2

• Oppervlakte opslagruimte ca. 40 m2

• C.v. gas
• Geen buitenruimte
• Op korte termijn te aanvaarden

• Verrassend royaal woonhuis met zonnige achtertuin, 
achterom en een grote garage

• 7 slaapkamers, moderne keuken, moderne badkamer
• Deze woning ligt op steenworp afstand van de

zuidduinen en is 7 jaar geleden geheel gerenoveerd
• Kunststof kozijnen en dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 175 m2, perceelopp. 189 m2

Vraagprijs: € 469.000,-

Huurprijs € 1.500,- per maand (excl.)

 TOLWEG 16 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 239.000,-

 STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

• Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 3-kamer-
bovenwoning, v.v. hoge plafonds en paneeldeuren

• Moderne keuken en moderne badkamer,
2 slaapkamers en een studeerruimte

• Royaal dakterras van ca. 30 m2

• Een appartement om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 219.000,- 

MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT

• In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden 
2-onder-1-kapwoning met garage, oprit en achterom

• Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard
en toegang naar de zonnige achtertuin

• Ruime openkeuken (Siematic) v.v. apparatuur
• 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 120 m2, perceelopp. 255 m2

Vraagprijs: € 499.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Zandvoortse 
A1 Courant 
Actueel P3 Uitje voor oudjes

Actueel P7 Shantykorenfestival
2e jaargang • nummer 39 • 28 september 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

Mercedes ML320 Automaat
b.j. 1999, 218900km, €15950

nu €15500
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

Geldig t/m zondag 1 oktober

• Roomboter speculaas 
 met of zonder 
 amandelen € 2,95
• 10 Ovenverse 
 witte bollen € 1,50
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

De gemeenteraad van Zandvoort 
vergadert op 3 oktober.

Raadpleeg voor de complete agenda 
de advertentie in deze krant. 

De Mannetjes
 Grote drukte 

verwacht voor A1 GP

‘Als ze op het circuit 
zelf maar niet in de 
file komen te staan’

In deze editie van de Zand-
voortse Courant vindt u een 
uitneembare bijlage over 
de A1GP. De Zandvoortse 
Courant is van mening dat 
de A1GP zo een belangrijk 
evenement voor Zandvoort 
en zeer wijde omgeving  
is, dat er extra aandacht 
aan besteed moest worden. 
Zo is de Zandvoortse A1  
Courant ontstaan. 

De krant zal in een oplage van 
25.000 stuks verschijnen. Hij 
zal zoals gebruikelijk in heel 
Zandvoort en Bentveld huis-
aan-huis bezorgd worden en 
tevens in alle logiesverstrek-
kende bedrijven en in veel 
horecagelegenheden worden 
neergelegd. Uiteraard zullen 
de normale afhaaladressen 
van extra exemplaren wor-
den voorzien.

Interviews
De extra bijlage telt 12 pa-
gina’s. U vindt er informatie 
over allerlei zaken die met 
de A1GP World of Motorsport 
te maken hebben. U kunt in-
terviews lezen die door onze 

journalisten gemaakt zijn 
met Hans Ernst, directeur 
van Circuit Park Zandvoort en 
met Wilfred Tates, wethou-
der Economie en Toerisme 
van de gemeente Zandvoort. 
Natuurlijk laten we ook Jan 
Lammers aan het woord. 
Lammers is de zogenaam-
de seatholder van A1 Team 
Nederland en als zodanig 
de grote inspirator van Jos 
Verstappen, de eerste rijder 
van ons nationale A1 team. 
Naar verwachting zullen zij 
dit seizoen hoge ogen gaan 
gooien. 

We laten u onder andere ken-
nismaken met de baan van 
Circuit Park Zandvoort, vindt 

u afbeeldingen van alle A1 bo-
lides en eveneens met onze 
mooie badplaats. Allerlei in-
teressante feiten hebben wij 
voor u op een rijtje gezet. 

After Race Podium Party
In een speciale ‘feesttent’ 
naast het Holland Casino 
Zandvoort, zal na afloop van 
de race een geweldig feest 
losbarsten. Bij deze After Race 
Podium Party, die voor ieder-
een tegen betaling toeganke-
lijk is, zullen alle A1 coureurs 
aanwezig zijn!

De directie, redactie en jour-
nalisten van de Zandvoortse 
Courant wensen u veel lees-
plezier.

De Zandvoortse A1 Courant

Sport P31 Trophy of the Dunes
Bijlage P11-22 Zandvoort en de A1GP

1

Tips voor 1 oktober
• Zorg dat u zo min mo-

gelijk met de auto weg 
hoeft

• Als u weg moet, doe dat 
dan zoveel mogelijk met 
de fiets of een dergelijk 
vervoersmiddel

• Als u gasten verwacht, 
laat die dan zo vroeg 
mogelijk komen en zorg 
voor een doorlaatpas. 
Gratis te verkrijgen bij 
de centrale balie van het 
gemeentehuis

• Zet uw auto zoveel mo-
gelijk op eigen terrein 
(oprit, garage). Hierdoor 
ontstaan er extra parkeer-
plaatsen voor bezoekers

• Als u medewerkers van 
buiten Zandvoort aan 
het werkt hebt, geef ze 
dan een doorlaatpas 
maar realiseer wel dat er 
weinig parkeerplaatsen 
zullen zijn. Een doorlaat-
pas geeft geen recht op 
een parkeerplaats

• Indien het weer het 
noodzakelijk maakt, geef 
dan ruimhartig water 
aan mensen die in een 
file staan en laat ze in-
dien nodig van uw toilet 
gebruikmaken

• Laten wij als Zandvoor-
ters zien dat Zandvoort 
gastvrij is!
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Burgelijke stand
14 september 2006 - 22 september 2006
Gehuwd: 
Stam, Martijn Jan en: Andel, Annemieke 
Deinum, Mickel Dirk Christiaan en: Zwemmer, Willeke
Balogh de Galantha, Marcus Antonius en: Van  
Woensel, Solveigh
Beaumont, Rafael Arcangel Erwin en: Schippers, 
Erna Gerry Maria
Geboren:
Thijmen, zoon van: Vellinga, Thomas en: Gritter, Masha
Nicky, dochter van: Vossen, Ronald en: Koops, Irene 
Johanna Maria
Overleden:
De Roode geb. Molenaar, Steintje, oud 91 jaar
Van Middelkoop, Johannes, oud 68 jaar
Muller, Arie Pieter, oud 48 jaar

Kerkdiensten

ZONDAG 1 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
10.00 uur dhr. J.M. Prins uit Heemsteede
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. B. Bleijs
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur dhr. B. Blans

Huisartsenpost
Huisartsenpost Zandvoort
Bel 0900-0567 voor het raadplegen van een huisarts  
 buiten de reguliere werktijden.
Van maandag tot vrijdag: 17.00 uur tot 08.00 uur 
Weekenden 24-uurs dienst:  van vrijdags 17.00 uur
   tot maandags 08.00 uur

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Keuken geopend tot en met 1 oktober!
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Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Kom voor 
een snel 

A1 boeket!

 Bestrating Middenboulevard 
De commissie Planning & Control heeft vorige 
week woensdag een voorstel van CDA-er Gert-Jan 
Bluijs overgenomen om de bestrating van de Mid-
denboulevard niet jaarlijks een klein stukje te ver-
beteren, maar direct helemaal. 

Het voorstel van Bluijs 
werd gedaan tijdens de 
behandeling van het 
voorstel om € 50.000 
beschikbaar te stellen 
voor de verbetering van 
een gedeelte van de be-
strating. Een dergelijk 
bedrag zou ook in de 
komende jaren worden 
gevoteerd om de open-
bare ruimte rond het De 
Favaugeplein te verbete-
ren. Bluijs stelde voor dit 
bedrag voor de komende 
drie jaar in één keer uit 
te trekken. De commssie 
gaf daarna het college 
opdracht om met een 
voorstel te komen dat 
de voorgestelde aanpak 
mogelijk maakt.

Belasting
De commissie boog 
zich verder over een elf 
punten tellende agen-
da, waaronder ook het 
voorstel om te komen 
tot intergemeentelijke 
samenwerking bij het 
innen van gemeente-
lijke belastingen. Na 
een uitgebreide discus-
sie waren er bij de di-
verse commissieleden 
nog de nodige vragen. 
Onder andere over de 
kosten en de personele 
gevolgen. Het voorstel 
komt in de komende 
raadsvergadering van 
dinsdag 3 oktober op-
nieuw uitgebreid aan 
de orde.

Kinderboekenweek 
in bibliotheek Duinrand

Van 4 tot 14 oktober staat bibliotheek Duinrand in 
het teken van de kinderboekenweek. Het thema 
van dit jaar is ‘dieren’. Hoe kan het ook anders, als 
de week start op dierendag.

In honderden kinderboe-
ken spelen dieren een 
hoofdrol. Van vrolijke 
prentenboeken voor de 
allerkleinsten tot en met 
spannende avonturen-
boeken voor tien- tot 
twaalfjarigen. Honden, 
poezen, paarden, leeu-
wen en tijgers. Ze zijn 
lief, onschuldig, opwin-
dend of eng.
Naast veel dierenverha-
len zijn in de bibliotheek 
ook heel veel informa-
tieboeken over dieren te 
vinden. 

De bibliotheek orga-
niseert allerlei extra 
activiteiten om de kin-
derboekenweek een 
feestelijk tintje te geven. 
Tijdens de kinderboe-
kenweek is een expositie 
van kunstuitleen voor 
kinderen te bekijken. 
Uiteraard gebaseerd op 
het thema ‘dieren’. De 
kinderkunstuitleen is 

gericht op kinderen t/m 
15 jaar. Zij kunnen kunst 
lenen van professionele 
kunstenaars voor €5 per 
maand, waarvan de helft 
kooptegoed is. Zo sparen 
ze voor een echt kunst-
werk! 

Voorlezen en daarna 
knutselen op woens-
dag 4 oktober, aanvang 
14.30 uur. Woensdag 
11 oktober is het vanaf 
14.30 uur feest in de bi-
bliotheek. Kom verkleed 
als je lievelingsdier naar 
de bibliotheek. Doe mee 
met de dierenparade en 
met allerlei andere leuke 
spelletjes.
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Volgens mij…
was in de jaren ‘60 de koppe-
ling met het Circuit, Formule 1 
van Nederland en Zandvoort 
een goed gegeven. Vertelde 
je aan iemand “ik woon in 
Zandvoort”, dan werd au-
tomatisch de combinatie 
met het circuit gemaakt. 
Net zoals mijn kleindochter 
stroopwafels koppelt aan 
een bezoek aån oma. Want 
liggen er geen stroopwafels 
in de la dan is Eva teleurge-
steld. Eigenlijk is de heden-
daagse toerist te vergelijken 
met mijn kleindochter. Want 
zonder een bekende race is 
Zandvoort minder aantrek-
kelijk. Daarom is het goed 
dat met het binnenhalen 
van de A1GP de koppeling 
weer wordt versterkt. 

Als de dag van gisteren kan ik 
me herinneren hoe de com-
binatie tussen het circuit 
en Zandvoort in één adem 
genoemd werd. Ik woonde 
met ons gezin in de Nicolaas 
Beetslaan. De geasfalteerde 
speelstraat was in de jaren 
’30 het startpunt waar de 
stratenracewedstrijden ooit 
begonnen. Onze kinderen 
maakten, jaren later, dank-
baar gebruik van deze straat. 
Wat was ik dan ook kwaad 
toen tijdens een Grand Prix 
de speelstraat vol gezet werd 
met geparkeerde auto’s. 
Op hoge poten liep ik naar 
de desbetreffende politie-
agent, die niets vermoedend 
de auto’s keurig verwees 
naar ‘onze’ speelplaats. Hoe 
haalde hij het in z’n hoofd 
om dáár auto’s neer te zet-
ten! Natuurlijk was het een 
‘vreumde’. Na mijn telefoon-
tje moest de man stoppen en 
werd hij ergens anders inge-
zet. Ook toen stond na afloop 
van de Formule 1 het verkeer 
muurvast. Voor de kinderen 
was het een leuke verdienste 
om langs de file frisdranken 
en snoep te verkopen. Dat 
burgerlijke gedoe gebeurt nu 
niet meer, de toerist wordt 
via geblokte vlaggen naar 
het centrum geloodst. Tijden 
veranderen, maar de econo-
mische waarde van het cir-
cuit en de badplaats zijn niet 
veranderd. Zandvoort en het 
circuit hebben nog steeds 
een goed huwelijk.

Nel Kerkman

Cartoon  Hans van Pelt
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Toerist van de Week

Pannenkoeken en Coffeeshops
Het is alweer eind september. Een doodgewone doordeweek-
se maandagavond in Zandvoort. Er zullen best nog wel wat 
toeristen hier rondlopen. Maar wáár? Waar zou ik zelf heen 
gaan als ik toerist zou zijn geweest, op zo’n heel gewone 
maandagavond. Waarschijnlijk zou ik de kroeg of entertain-
ment opzoeken. Entertainment? Circus Zandvoort natuurlijk! 
En ja hoor, bij aankomst zie ik drie mensen heel fanatiek met 
gekleurde ballen gooien bij één van de spellen. Dat moeten 
Duitse toeristen zijn.

door Stephanie Vork

Diana is 23 jaar en komt uit 
Halle (Saale), vlakbij Leipzig 
in Duitsland. Daar werkt 
ze als verpleegster voor de 
Duitse thuiszorg. Diana is dit 
jaar al voor de tweede keer 
in Zandvoort. In juli was zij 
hier voor het eerst, met vrien-
den. De verpleegster heeft 
toen zo’n leuke tijd gehad in 
Zandvoort, dat zij haar ou-
ders heeft overgehaald om 
met haar een weekje door te 
brengen in deze Nederlandse 
kustplaats. Ze zijn afgelopen 
maandag aangekomen en ze 
verblijven zeven dagen in een 
‘Zimmer’ in de Oranjestraat. 
Twee keer achter elkaar naar 
dezelfde vakantiebestemming 
in één jaar, dan moet het wel 
erg leuk zijn.

Wat is dan de reden dat 
Diana het zo ‘toll’ vindt in 
Zandvoort? Op de eerste 
plaats de zee, die heb je niet 
in Halle. En het feit dat je 
zo dicht bij Amsterdam zit, 
vindt Diana een voordeel. 
Ook vindt ze de mensen 
hier vriendelijk en behulp-
zaam en “de pannenkoeken 
zijn erg lekker!” In juli, toen 
Diana met haar vrienden in 
Zandvoort was, ging zij re-
gelmatig naar de Yanks. Zij 
vertelt open en eerlijk dat ze 
wel van coffeeshops houdt, 
terwijl haar beide ouders 
naast haar staan. En? Ga je 
deze week nog terug naar de 
Yanks? “Wie weet gaan we 
wel mee”, zegt de vader van 
Diana. Nog even op de foto 
met z’n drieën en op het naar 
volgende spelletje. Tschüs!

Initiatief WonenPlus 
dankbaar ontvangen

“Jullie maken me zó gelukkig!” Opgetogen genieten de  
ouderen in de ‘Strandexpress’ van Victor Bol. Ze maakten  
afgelopen maandagmiddag een rondrit langs de vloedlijn.  
Het uitje werd een vijftiental ouderen aangeboden door  
WonenPlus en enkele Zandvoortse ondernemers.

door Ton Timmermans

WonenPlus Zandvoort helpt. 
De welzijnsorganisatie onder-
steunt ouderen, gehandicap-
ten en chronisch zieken om zo 
plezierig mogelijk zelfstandig 
te kunnen blijven wonen. Dat 
die uitspraak geen loze kreet 
is bewijst het opmerkelijke 
stranduitje dat WonenPlus or-
ganiseerde in samenwerking 
met een aantal Zandvoortse 
ondernemers. “We verwach-
ten 15 deelnemende ouderen” 
vertelt Mariska van Huisstede, 
consulent van WonenPlus.

Omdat de weg naar het strand 
sterk hellend naar beneden 
loopt en daarbij armoedig 
slecht geplaveid is, zat er niets 
anders op dan de mensen met 
een auto naar het strand te 
brengen. De organisatie had 
geregeld dat de auto’s van de 
tien (!) vrijwilligers gratis in de 
parkeergarage van het Holland 
Casino geparkeerd konden 
worden. Voorts was een twee-
tal TukTuks beschikbaar om 
mensen op te halen en tot op 
het strandterras te vervoeren. 
Officieel zijn auto’s op strand-
afgangen verboden. “Hoe moe-
ten we anders op het strand 
komen?” vroeg een deelnemer 

zich terecht af. Een adequate 
en gebruiksvriendelijke oplos-
sing zou zijn om één of meer-
dere afgangen geschikt te ma-
ken voor mensen die slecht ter 
been zijn. 

Onder een stralende najaars-
zon kwamen de ouderen bij 
strandpaviljoen nummer 10 bij 
elkaar. Mede-eigenaar Robin 
Molenaar verwelkomde de 
gasten met (gratis) koffie en 
gebak. Even later kwam de 
Strandexpress van Victor Bol 
voorrijden, waarin de eerste 
groep ouderen kon plaats-
nemen. Daarbij bewijzen de 
strandrolstoelen goede dienst. 
Toen de speciaal geprepareer-
de strandauto van Bol begon te 
rijden, klonken er opgewonden 
kreten bij het zien van de zee, 
die zó binnen handbereik ligt. 
Halverwege de rit stopte Victor 
en vertelde hij aan de hand van 
enkele strandvondsten over het 
leven in de zee. Alle deelnemers 
waren zeer te spreken over de 
middag en concludeerden dat 
het uitje, wat hun betreft, voor 
herhaling vatbaar is. Hiermee 
is bewezen dat samenwerking 
tussen Zandvoortse organisa-
ties succesvol kan zijn. En de 
‘eeuwige roem’ verdienen bo-
vendien. 

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

Buitenschoolse opvang De Boomhut
Vaste, flexibele en vakantieopvang 
voor kinderen van groep 1 t/m 8
Openingstijden van 07.30 - 18.30 uur
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1 oktober op pad? Houdt rekening met de 

A1 GP op Circuitpark Zandvoort

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort

In het weekend van vrijdag 29 september tot en met 
zondag 1 oktober wordt in Zandvoort de A1 Grand 
Prix gereden. 

Dat is een feest! Dat is groots!

Heel Zandvoort zal die dagen in het teken staan van 
deze race. Niet alleen het circuit maar ook het 
centrum. Logisch als u juist in dat weekend de bad-
plaats wilt bezoeken om de sfeer te proeven.

Maar u bent zeker niet de enige. Zandvoort ver-
wacht rond de 80.000 raceliefhebbers. 

Topdrukte dus.

Vooral op zondag 1 oktober, als de A1 GP gereden 
wordt op het Circuitpark Zandvoort, verwachten wij 
een enorme toeloop. Of u nu op die dag naar 
Zandvoort komt of in de regio bij uw schoonouders 
op bezoek gaat. U krijgt met de A1 GP-drukte te 
maken.

Houdt er rekening mee dat het op deze dag druk is 
op de wegen in en rondom Zandvoort. 
Wij doen dat in ieder geval. 

De gemeente, in nauw overleg met het Circuitpark 
Zandvoort, de Hulpverleningsdienst  Zuid-Kennemer-
land, de buurgemeenten, de provincie Noord-
Holland en Rijkswaterstaat en met medewerking 
van de politie, stelt op zondag 1 oktober een aantal 

verkeersmaat regelen vast om het verkeer zo goed 
mogelijk te geleiden. 

Op hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen.

In Zandvoort en Bloemendaal zullen 2 routes het 
autoverkeer verwerken: 
- voor het verkeer uit de zuidelijke richting van 

Nederland is dat de Zandvoortselaan 
- voor verkeer uit de noordelijke kant van het land 

zijn dat de Zeeweg en de Boulevard Barnaart. 

Wie naar Zandvoort rijdt ziet de voorgeschreven 
routes. 

Maar u moet met meer zaken rekening houden. 

Op de Zeeweg worden op verzoek van de politie 
2 verkeersbanen gebruikt voor busverkeer en hulp-
diensten. De andere 2 banen zijn voor binnenstro-
mend verkeer gereserveerd. Ook in de middag is dit 
principe van kracht, maar dan voor de uitrijdende 
verkeersstroom. De route Brouwerskolk-Zijlweg 
wordt deze dag éénrichtingsverkeer. Met borden is 
dit duidelijk aangegeven. ‘s Middag is Zandvoort 
voor het gemotoriseerde verkeer dus alleen via de 
Zandvoortselaan bereikbaar. 

In Zandvoort leiden verkeersregelaars het autover-
keer van en naar de parkeerterreinen. Rond NS-
station Zandvoort is de omgeving niet toegankelijk 
voor het autoverkeer. 

Dit doen we om alle ruimte te geven aan bezoekers 
die gebruikmaken van de trein.

Veel automobilisten zullen in Zandvoort een plek 
zoeken voor hun auto. Er zijn zo’n 15.000 parkeer-
plaatsen beschikbaar. 
In alle Zandvoortse woonwijken zal geparkeerd wor-
den, maar op een gegeven ogenblik is het ‘op’. Dan 
zullen er aanvullende maatregelen worden geno-
men om bezoekers te helpen Zandvoort te bereiken. 
Bijvoorbeeld: vanaf de parkeerplaats bij de Kenne-
mersporthal -beter bekend als de IJsbaan- zullen er 
dan bussen naar het circuit gaan rijden. 

Nog een maatregel: 
We verzorgen vanuit het noorden, een omleiding-
route via Velsen, vanaf de A9, als het verkeer in 
Haarlem vast komt te staan. 

Bent u van plan om naar Zandvoort te komen?
Kom zo vroeg mogelijk
Houdt rekening met langere reistijden.
Voelt u zich vooral welkom in Zandvoort en geniet 
mee! 

Indien u meer wilt weten adviseren wij u te 
kijken op www.zandvoort.nl/A1 GP

Het gemeentebestuur Zandvoort.

BROOD-BANKET
De laatste Zandvoortse 
warme bakker verdwijnt
De laatste winkel in Oud Noord gaat dicht 
en dat doet pijn!! Maar na 40 jaar met veel 
plezier te hebben gebakken, kiezen wij nu 
voor een gezonder leven.

Wij danken u voor het in 
ons gestelde vertrouwen.
Het ga jeloi goed!!

Afscheidsbabbel met borreltje 
in de Potgieterstraat op 
zaterdag 30 september 
tussen 16.00 en 17.30 uur.
Jaap, Ria, Engel en Truus Paap

Raadhuisplein 2 - Tel. 5712865 / Potgieterstraat 24 - Tel. 5736957

Paap

Het brede aanbod van Pluspunt
Dit seizoen wordt er gestart met een bekend aan-
bod zoals de computercursussen, Engels voor licht 
gevorderden, Mozaïek, tekenen, schilderen en 
Yoga. Maar natuurlijk ook met diverse activiteiten 
en cursussen voor de kinderen. Voor alles geldt dat 
er nog ruimte is om hier aan deel te nemen. 

Iedere zandvoorter die 
wil leren dansen moest 
voorheen altijd naar 
Haarlem. Die tijd is 
voorbij, want Pluspunt 
biedt dansles aan op 
de zondagavond 
voor zowel vol-
wassenen
als junio-
ren. De 
bekende 
ballroom 
d a n s e n 
als de
quickstep, 
foxstrot, 
Tango, Engelse 
wals, maar ook de 
Latijns-Amerikaanse 
ritmes van de Samba, 
Rumba, Cha-cha-cha 
en Jive komen aan 
bod. 

Op maandag 9 ok-
tober (19.30-22.00) 
wordt gestart met een 
cursus Theatersport. 
Theatersport is een 

methode die ontwik-
keld is in Canada. De 
basis van deze tech-
niek is eenvoudig: 
wees niet voorzich-

tig, kijk niet uit en bij 
twijfel... altijd ja. De 
cursus telt 12 lessen 
(€100,00).

Authentiek spreken 
en waarderend luiste-
ren. Speaking Circles®, 
vanaf woensdag 18 ok-
tober (19.30-22.00). In 
8 lessen (€ 97,-) leert u 
zowel met groepen als 
met één persoon vrij 
contact te maken, au-

thentiek te spreken 
en waarderend 

te luisteren. 
U leert 
uw open-
heid, hu-
mor en 
s p o n t a -

niteit op-
timaal te 

gebruiken.

Een kort greep uit het 
brede aanbod. Wilt 
u meer informatie? 
Neem dan contact 
op met Pluspunt, tel. 
5717113.
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Paddenstoelendag 
Bent u niet geïnteresseerd 
in de A1GP race? Dan is dit 
misschien een leuke tip. 
IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert op 1 oktober van 
10.30-16.00 uur samen met 
Staatsbosbeheer haar jaar-
lijkse Paddenstoelendag op 
Landgoed Elswout. De dag 
is zeer geschikt voor gezin-
nen met kinderen (vanaf 
4 jaar). Kom langs, leer en 
beleef alles over padden-
stoelen! Grote kans dat je 
een heks ziet of misschien 
zie je wel een Vliegezwam, 
Koraalzwam of Judasoor. 
Hoe heet die mooie groene 
en kun je die eten? Je gaat 
met een gids of boekje op 
ontdekkingstocht. De di-
alezingen zijn op het hele 
uur, van 11.00 tot 15.00 uur 
en de paddenstoelenex-
cursies op het halve uur, 
van 11.30 tot 14.30 uur. 
Kinderexcursies starten om 
12.30 en 14.30 uur en de ge-
zinsspeurtocht is de hele 
dag.Toegangskaart verplicht 
(€ 0,50 p.p.). Deelname aan
excursies is gratis. Aanmel-
dingen (Koetshuis Elswout, 
Elswoutslaan 12a, Overveen) 
uitsluitend ter plekke dus 
niet vooraf.

Aangenaam verrast
In de derde week van 
september was er de 
Nationale Collecteweek van
de Nierstichting. Ook in 
Zandvoort zijn collectanten 
langs de deuren gegaan. 
Ook bij mij belde een collec-
tant aan voor een bijdrage. 
Ik was aangenaam verrast 
omdat het deze keer een 
jeugdige collectant was die 
met de collectebus rammel-
de. Daarom wil ik Sander 
Scheffer in het zonnetje zet-
ten. Op tien jarige leeftijd al 
iets voor je medemens doen 
is beslist een pluim waard. 
Onder begeleiding van zijn 
moeder heeft hij in onze 
straat meer dan €80 opge-
haald. Een geweldig resul-
taat. 

Goed nieuws
Het zal een druk weekend 
worden tijdens de A1GP race. 
Daarom heeft de Gemeente 
besloten om de EHBO post 
in de Rotonde van vrijdag 29 
september t/m zondag 1 ok-
tober van 11.00 tot circa 20.00 
uur open te houden voor 
eerste hulp. Een zeer goede 
beslissing want de wegen 
zullen aardig vol zijn en dan 
is de hulppost voor inwoners 
en bezoekers een uitkomst. 
Natuurlijk wordt er een rij-
baan vrij gehouden voor de 
ambulance en bij spoedei-
sende calamiteiten kan er 
een beroep gedaan worden 
op het noodhospitaal van het 
Circuitpark.

Zandvoort op zijn kop

Bij de parkeerplaats van de 
Algemene Begraafplaats 
moet je je nek verdraaien om 
de tekst te lezen die op de 
doorrijbalk staat. Een of an-
dere grapjas heeft de letters 
verwijderd en de balk omge-
draaid. Het lijkt een lastige 
klus om aan de maximale 
doorrijhoogte van 19 cm te 
voldoen. Zelfs een lambada-
danser haalt dat niet.

Mentaliteit
In de gemeente Zandvoort 
wordt één keer per maand 
grofvuil opgehaald. Best een 
voorrecht want dat gebeurt 
niet in iedere gemeente. 
Daarom moeten we zuinig 
zijn op deze extra service. 
Voor het aanbieden van het 
vuil gelden bepaalde regels 
waaronder een hele belang-

Zandvoorter van het jaar 2006 
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-
voortse Courant de verkiezing ‘Zandvoorter van het jaar’. 

U heeft nog twee weken om 
een kandidaat nomineren 
door onderstaande strook 
met uw motivatie, vóór 15 ok-
tober, ingevuld te versturen 
naar: 

Jury Zandvoorter van het Jaar,
Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort
of via een e-mail naar 
jury@zandvoortsecourant .nl  
waarop ook uw motivatie 
staat.
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Dinsdag raadsvergadering

Komende dinsdag is weer de reguliere vergadering van de 
Zandvoortse gemeenteraad. Op de agenda staat onder an-
der het beschikbaar stellen van krediet voor de middenbou-
levard. Dit krediet is nodig voor onderhoudswerkzaamhe-
den aan het noordelijke gedeelte van het Favaugeplein.

Eveneens zal de raad zich bui-
gen over de Intergemeentelijke 
Samenwerking Belastingen. 
Hierdoor zouden de gemeen-
ten in de regio moeten sa-
menwerken om de belastin-
gen te innen. Vooralsnog is 
het een discussiestuk, want 
jaarlijks zou een bedrag van 
circa €240.000 moeten wor-
den betaald als overheadkos-
ten.

Op grond van de wet dient 
elke gemeente te beschik-
ken over een Verordening 

Individuele voorzieningen 
WMO. Deze verordening be-
oogt slechts een beperkt deel 
van de prestatievelden te re-
gelen. In 2007 zal een breed 
WMO-beleid voorgelegd wor-
den aan de raad.

Aan het einde van de vergade-
ring zal Nico Stammis (PvdA) 
worden benoemd als opvol-
ger van Fred Kroonsberg, die 
onlangs zijn functie van tech-
nisch voorzitter van de com-
missie Projecten & Thema’s 
neerlegde. 

rijke, namelijk: stevig ge-
bundeld en in handzame 
hoeveelheden. Daar hou-
den veel mensen zich niet 
aan en zetten lekker alles 
los aan de kant van de weg. 
Zelfs van buiten Zandvoort 
wordt er door passanten 
doodgewoon vuil naast de 
andere troep gezet. Onlangs 
stopte een busje uit de regio 
bij ons aan de overkant van 
de straat en dumpte zijn 
niet gebundelde bouwafval 
naast het andere groot vuil. 
Na gedane arbeid reed de 
man weg. De volgende dag 
lag de stoep bezaaid met de 
troep van deze ‘meneer’. 

Nieuwe hondenpoepzakjes
Uit onderzoek is gebleken 
dat de rolhoudertjes van de 

speciale hon-
d e n p o e p za k-
jesautomaten 
(mooi woord 
voor scrab-
bel) niet goed 
bestand zijn 
tegen harde 
wind en van-
dalisme. Sinds 
kort is er door 
de Gemeente 
nieuwe au-
tomaten ge-

plaatst op de Zandvoortse 
boulevards. De automaten 
zijn beter en sterker en 
kunnen continue bijgevuld 
worden. De smoes van “er 
zijn geen zakjes meer om de 
poep op te ruimen” is vanaf 
nu verleden tijd. 

Vrij lopen
Per 1 oktober hoeven hon-
denbezitters niet meer op 
hun horloge te kijken. Het 
winterseizoen is dan in 
werking en de honden en 
hun baasjes kunnen weer 
zorgeloos op het strand 
fl aneren. Natuurlijk moet 
men wel de nieuwe zakjes 
gebruiken. Als de gemeente 
ook de vuilnisbakken op het 
strand laat staan dan blijft 
het Zandvoorts zand vast en 
zeker schoon.

ZC W39 indesign C.indd   5 26-09-2006   20:46:13



Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

Zondag 1 oktober a.s. is onze laatste dag!
Reserveringen:06-5250 2583

Keuken geopend tot 21.30 uur

Al die warmte van de afgelopen 
weken hadden we voorname-
lijk te danken aan de gunstige 
positie van een paar ex tropi-
sche cyclonen. Deze in degra-
datie verkerende lagedruk-
gebieden bleven als het ware 
plakken in de wateren nabij en 
west van Ierland en stuwden 
aan de oostkant steeds porties 
subtropische lucht richting 
Nederland. 
Dit patroon gaat zich, na een 
korte onderbreking deze week, 
waarschijnlijk herhalen alsof er 
geen kalender meer bestaat! 

De eerste dagen van oktober 
zou het zo weer 23-25 graden 
kunnen worden. Bijzonder 
warm was het trouwens in 
oktober 1983 en 1985 met op 
4 oktober 1983 plaatselijk dik 
26 graden in de regio. De wes-
terstranden nabij Zandvoort 
herbergden nog redelijk wat 
badgasten de eerste week van 
oktober 1985. Een buitenge-
woon merkwaardig gezicht bij 
die zeer lage, diffuse zonne-
schijn en een serene rust boven 
het al goeddeels ‘opgeruimde’ 
strand in combinatie met een 
nagenoeg spiegelgladde zee. 
Uitzonderlijk laat strandweer 
dus destijds, na overigens een 
erg matige zomer. 

Deze week doen we even een 

stap terug en met een redelijke 
woensdag in de tas wordt de 
donderdag geen hoogvlieger 
qua weer. Een koufrontale sto-
ring zorgt tijdelijk voor regen 
en de temperatuur houdt niet 
echt over in een nogal bewolkte 
atmosfeer.

Vrijdag en het aankomende 
weekend is nog geen droog-
weergarantie af te geven, maar 
de droge perioden zijn veruit in 
de meerderheid. Met nog altijd 
twintig graden overdag leven 
we ruim boven onze stand 
dankzij die zuidelijke wind, die 
er niet ‘uit te slaan’ is. Opvallend 
is ook dat de nachtelijke tempe-
raturen op een zeer hoog plan 
blijven, maar de soms nog bijna 
absurde 21 graden in het holst 
van de nacht, zoals we vorige 
week kenden, is er niet meer 
bij.

De wijnmaand start dus waar-
schijnlijk even (zeer) warm, 
waarbij het niet ondenkbaar is 
dat de maximale temperaturen 
gaan flirten met de recordwaar-
den voor begin oktober. 
Een echte weersomslag, met 
overdag soms amper tien gra-
den, komt er waarschijnlijk 
het tweede gedeelte van de 
maand.

Weerman Marc Putto

Warme oktoberstart
Na de warmste septembermaand sinds -tenminste- het 
begin van de weerkundige waarnemingen in ons land en 
tevens de derde recordmaand op rij dit jaar, belooft oktober 
de vertrouwde warme lijn nog even voort te zetten. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19-20 20 20-21 21

Min 12 13-14 14 14

Neerslag 60% 45% 50% 35%

Wind z.z.w. 4 z.z.w. 3-4 z.z.w. 3-4 z.z.w. 3-4
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 Een zeer geslaagd Zandvoorts weekend  

door Nel Kerkman

Hoort zegt het voort
Een twaalftal Stads- en 
Dorpsomroepers waren afgelo-
pen zaterdag op het Kerkplein 
aanwezig om te strijden voor 
het Noord-Hollands en het 
Nederlands kampioenschap 
2006. De boeren, burgers en 
buitenlui waren in grote ge-
talen gekomen om hun om-
roeper aan te moedigen. De 
jury, bestaande uit Yvonne v. 
Gennip, Marco Termes en wet-
houder Wilfred Tates, had een 
moeilijke opdracht om uit de 
twaalf omroepers de drie bes-
ten te kiezen. 

Tijdens de pauze lazen de 
Zandvoortse dichteressen 
Ada Kok en Marjolein Gielis 
uit eigen werk voor. Heel sto-
rend was de techniek die het 
telkens liet afweten, waardoor 
Marjolein een paar keer op-

nieuw moest beginnen. Verder 
danste de folklorevereniging 
De Wurf en gaf het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble 
alvast een voorproefje voor het 
shantyfestival. Daarna werd 
eerst de uitslag bekend ge-
maakt van het Noord-Hollands 
kampioenschap. Klaas Koper 
behaalde de 3e plaats, de 2e 
plaats ging naar Peter Vader 
en nummer 1 werd Henk v.d. 
Nieuwenhuizen. Maar zou 
Klaas Koper het Nederlands 
kampioenschap voor de vijf-
de keer in de wacht slepen? 
De uitslag was verrassend 
want de 3e plaats was voor 
Geert Veen uit Winschoten, 
op de 2e plaats onze eigen 
Klaas Koper en een terechte 
1ste plaats ging dit jaar naar 
Henk v.d. Nieuwenhuizen uit 
Oisterwijk. De gezellige dag 
werd ‘s avonds afgesloten met 
een openlucht diavoorstelling 
over oud Zandvoort, aange-

boden door ‘De Babbelwagen’, 
met toelichting van Marcel 
Meijer.

Shanty- en zeeliederen-
festival
Zondag waren voor de ne-
gende keer, acht koren op 
vier locaties in het centrum 
van Zandvoort te beluiste-
ren. De start was traditie-
getrouw bij Nieuw Unicum, 
waar de bewoners weer ge-
noten van de liederen over 
en van de zee. Het tienjarige 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble beet het spits af 
met een nieuw lied, gemaakt 
door de muzikale leidster en 
accordeonist van het en-
semble Gré v.d. Berg. Een 
lekkere meezinger met de 
toepasselijke tekst ‘Welkom 
in Zandvoort’. Om 12.00 uur 
werd het festival op de trap-
pen van het Raadhuis door 
wethouder Gert Toonen 
officieel geopend. Het 
Weespertrekvaartkoor uit 
Amsterdam kreeg veel bijval 
bij het aanwezige publiek. 
Ook zij hadden speciaal een 
lied over Zandvoort gecom-
poneerd. Net zoals verleden 
jaar gaf het viswijvenkoor 
de Dulle Griet uit Enkhuizen 
een vrolijke noot aan het ge-
heel. De Friese Pôllesjongers 
uit Woudsend waren voor 
de 9de keer aanwezig, het 
idee voor dit festival is uit-
eindelijk vanuit hun dorp 
ontstaan. Het succesvolle en 
goed georganiseerde festival 
werd op het Gasthuisplein 
gezamenlijk afgesloten met 
het Zandvoorts Volkslied, dat 
door alle aanwezigen spon-
taan werd meegezongen. 

Ondanks de dreigende regenwolken werd het een gezellig en zon-
nig weekend. Menig inwoner kijkt naar dit Zandvoortse festijn 
uit, want niets is leuker om je dorpsgenoten aan te moedigen. 

Zandvoortse Courant • nummer 39 • 28 september 2006

Bakker Paap sluit na 40 jaar

De historie van dit oer-
Zandvoortse familiebedrijf is 
indrukwekkend. Na de start in 
de Potgieterstraat op 18 april 
1966, kwam in 1989 zoon Jaap 
in de zaak, in 1992 gevolgd 
door dochter Ria. Een periode 
van uitbreiding kon daardoor 
worden ingezet. Eerst was er 
een korte periode een filiaal 
in Bentveld, in 1996 gevolgd 
door een filiaal in winkelcen-

trum Noord. De uitbreiding 
was in 1998 compleet met 
de overname van Bakker Keur 
aan het Raadhuisplein. In de 
loop der jaren groeide Bakker 
Paap uit tot een begrip in 
Zandvoort.
Nadat twee jaar geleden het 
filiaal in Noord moest worden 
afgestoten, werd begin dit 
jaar aan het Raadhuisplein 
nog een modernisering door-

gevoerd met onder andere 
een nieuwe oven. Toch is het 
niet mogelijk gebleken het 
familiebedrijf, met een groot 
aantal medewerkster die al 
vele jaren een vertrouwd ge-
zicht vormden in de winkels, 
voort te zetten. Het perso-
neel zal worden overgeno-
men door Van Vessem & Le 
Patichou, die per 1 oktober de 
zaak aan het Raadhuisplein 
zal voortzetten.

Wie afscheid wil nemen van 
de familie Paap is komende za-
terdag van 16.00 tot 17.30 uur 
welkom in de Potgieterstraat 
voor een afscheidsborrel.

Komende zaterdag is na 40 jaar de laatste dag van Bakker 
Paap. De winkel aan het Raadhuisplein gaat over in handen 
van Van Vessem & Le Patichou, terwijl de zaak aan de Potgie-
terstraat wordt gesloten.

Opening shantykoren festival
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Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Nicolaas Beetslaan 13 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 319.000,= k.k.

Bij Greeven Makelaardij o.g. staat ú op Pole Position!

U zoekt een ruime woning met 
mogelijkheden?
Bijzonder ruime eengezinswoning in kind-
vriendelijke wijk gelegen. Gezellige lichte 
woonkamer v.v. parketvloer, open keuken (2003) 
met div. inbouwapparatuur én 5 pits fornuis. 
Bel voor een bezichtiging en laat u verassen!

• 3 slaapkamers én een hobbykamer;
• verhuur van het souterrain is mogelijk; 
• voor- en achtertuin met schuur;
• perceeloppervlak 125 m2, woonoppervlak 125 m2.

Max Euwestraat 47 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 329.000,= k.k.

U zoekt een lekkere zonnige tuin?
In de geliefde Max Euwestraat gelegen deze 
fraaie hoekwoning met royale tuin op het zui-
den. Moderne keuken met inbouwapparatuur, 
badkamer met bad en aparte douche ruimte. 
Deze woning moet u gezien hebben!

• 3 slaapkamers en de zolderruimte;
• stenen berging en terras in achtertuin;
• aan de rand van de duinen gelegen, ideaal 
 voor honden bezitters;
• perceeloppervlak 188 m2, woonoppervlak 105 m2.

Kromboomsveld 78
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 389.000,= k.k.

U zoekt nieuwbouw in Zandvoort?
In populaire Park Duinwijk gelegen fraaie 
tussenwoning met voor- en ruime achtertuin. 
Woonkamer met open keuken en toegang tot 
de tuin op het zuiden! Deze woning heeft maar 
liefst vier slaapkamers!  

• achterom én berging in achtertuin;
• aan rand van de wijk gelegen met vrij zicht;
• centraal gelegen, loopafstand van strand;
• Bouwjaar 1998, Perceeloppervlak: 165 m2.

Fresh!

Fresh!

Fresh!

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

ZEESTRAAT 36

6

KOSTVERLORENSTRAAT 68 te Zandvoort
Onder architectuur verbouwde luxe vrijstaande villa in het Groene Hart gelegen. 
Zeer ruime living (met bar), studeerkamer, riante masterbedroom, 2 ruime slaap-
kamers, een zolderverdieping waar nog 2 slaapkamers gecreëerd kunnen worden, 
luxe badkamer en luxe woon¬keuken. Een villa met allure en voorzien van alle 
denkbare comfort.
• Het pand is onder architectuur verbouwd
• Begane grond en de badkamer op de 1e verdieping zijn v.v. vloerverwarming 
• Complete B & O installatie, met muziek en TV aansluiting in alle vertrekken 
• Automatische tuin beregeningsinstallatie
• Alarminstallatie
• Woonoppervlakte ca 300 m2, Inhoud ca. 1000 m3
• Perceeloppervlakte 868 m2

Vraagprijs: € 1.295.000,-
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Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Onderwijzeres voor 
oriëntaalse dans 

(Shakira-stijl) geeft 
lessen aan huis. 
Bij voorkeur in 
Zandvoort en  

alleen voor vrouwen.
Bel voor een afspraak: 
Emily, tel. 06-18676138 

(16.00-20.00 uur)
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Marek 
Onderhoudsbedrijf

Schilder- en 
timmerwerk, 
stucadoren, 

renoveren, tegelwerk. 
Tel. 06-23 101 191

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Montys Travel Service

Astrid van Buuren 
- uw mobiele 
reisadviseur: 

T 06-4224 3369, 
E astrid@montys.nl, 

I www.montys.nl. 
Reisbureau van het jaar 
2001. Ervaar het gemak.

Wegens 
marktbeëindiging 

biedt ik mijn 2e hands 
kleding aan voor 
de marktverkoop. 
Bel 06-51282087

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

Hotel/pension. 
Min. 10 kamers, 

ruime ontbijtzaal met 
evt. restaurantruimte. 

Bel 06-54653988
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Woningruil

Aangeb. in Haarlem: 
5kr. eengezinshuis 

Boerhavewijk/Schalwijk, 
nw. keuken-toilet-
douche-2e toilet-

voortuin-achtertuin. 
Gevr. in Zandvoort : 
huis-woning-flat, 2 

sl.krs. Tel. 06-47200523
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Wie heeft er een 
pergamano schaar 
en 3D plaatjes enz. 
Wij maken kaarten 

voor de Bazar, 11 nov. 
in de Protest. Kerk. 

Opbrengst voor 
goede doel. Bij voor-

baat dank. Tel. 5716017
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kledingverkoop van 
het exclusieve merk 
B.A.G. 30 september 
a.s. van 10.00-17.00 

uur in geb. De Krocht.

ZANDKORRELS

Ouderwets gezellig!

Iedere eerste zaterdag van de maand

live muziek
Wij heten u van harte welkom!

Willem, Bert, José & Sheila

weer open

Gasthuisplein 10 • tel. 5714638
Dagelijks geopend van 12.00 tot 24.00 uur

(vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur)

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de krantenbezorger 
die wij zoeken?
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C U L T U U R
Begin beeldenroute langs de kust onhult

Tegelijkertijd genieten van de zee èn de Kunst. De duinstrook 
langs de boulevard is een uitgelezen plek om tegen het decor 
van strand en zee kunstwerken te plaatsen. Tijdens de officiële 
onthulling van een nieuw beeldhouwwerk aan de Zuidboule-
vard maakte wethouder G.Toonen bekend te streven naar een 
beeldenroute langs de wandelpromenade. Beeldend kunste-
naar Mark Sjerp is “super-tevreden”.

Nutteloos, doelloos. Jaren heeft 
het kunstwerk in de opslag 
gelegen. Toch was de uitein-
delijke bestemming van begin 
af aan bekend. Tussen boule-
vard en strand van Zandvoort 
verschijnt een gracieus, rank 
beeld met als achtergrond de 
immense ruimte van de zee. 
De schepping van beeldend 
kunstenaar Mark Sjerps werd 
onlangs officieel onthult.

“Vandaag ben ik een tevreden 
mens”, zegt een opgeluchte 
Mark, “ik ben vreselijk trots op 

het resultaat.” De opdracht 
van Kunstcircus Zandvoort 
om het beeld te maken stamt 
uit 2001. De kunstenaar hoopt 
dat met de plaatsing van zijn 
werk een startpunt is ge-
maakt voor een kunstbeleid 
in Zandvoort “om te voorko-
men dat ons dorp nog verder 
voorbijglijdt aan het abso-
lute culturele vriespunt.” Het 
beeldhouwwerk heeft een 
poëtische naam gekregen. 
‘The Seas of She’ verbeeldt 
de verbondenheid met de 
zee. “De gestileerde vrouwe-

lijke vormen refereren aan 
vruchtbaarheid; aan de schei-
ding tussen land en water,” 
licht Mark toe. En dromerig: 
“Flanerend langs de vloedlijn, 
schouwt zij de einder...”.

In jaren slepende en kostbare 
procedures werd uitgevochten 
of het plastiek in de Zeereep 
wel of niet wettelijk geplaatst 
mocht worden. Ook de rechter 
moest er aan te pas komen: 
enkele buurtbewoners had-
den bezwaar gemaakt tegen 
plaatsing aan de andere kant 
van de weg. Na een slepend 
welles-nietes spel hakte het 
gemeentebestuur de knoop 
door. Het imago van Zandvoort 
is gebaat met kunst langs de 
kust, zo redeneerde het col-
lege van B&W. Per slot van 
rekening dient een openbare 
ruimte te worden gecreëerd 
waar mensen zich prettig 
voelen. De wethouder: “Wat 
is mooier dan naar de zee te 
kijken en tegelijkertijd van 
kunst genieten. Het haalt je 
even uit de hectiek van iedere 
dag.” Alleen de bewoners van 
het huis recht tegenover het 
bijkans drie meter hoge beeld 
hebben het proces momen-
teel nog doorgezet, ondanks 
de plaatsing. Volgens de kun-
stenaar procedeert die familie 
naar hun zeggen verder “om 
achterliggende redenen.”

Het beeld is te zien westelijk 
van Boulevard Paulus Loot, ter 
hoogte van huisnummer 35. 

recensie door 
Ton Timmermans
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Lichtvoetig klassiek wist 
Bodaan te boeien

Van Mozart tot Strauss; van Evita Perón tot Vera Lynn. Beken-
de liederen uit opera, operette en musical weerklonken in de 
‘huiskamer’ van zorgcentrum Bodaan in Bentveld. Een vijftig-
tal ouderen genoot afgelopen zondagmiddag van het concert 
door de zangers en zangeressen van Bel Canto.

Bel Canto is Italiaans voor 
‘schone zang’. Volle, donker-
bruine klanken wisselen af 
met tengere, vurig gele klan-
ken. Mede door het muzikale 
zangeffect van het vibrato 
versmelten de individuele 
klanken tot één harmonieus 
geheel. De zangstemmen zor-
gen voor verwarmde klanken, 
iets wat door de ouderen in de 
zaal gewaardeerd wordt.

Hoewel er in de ruimte luid-
sprekers hangen, ontbreekt 
geluidsversterking. Vooral in 
een verzorgingshuis als ‘De 
Bodaan’ is iets dergelijks een 
jammerlijk gemis. De aan- en 
afkondiging blijven daardoor 
nagenoeg onverstaanbaar, 
maar door hun krachtig ge-
zang weten de vocalisten het 
technisch tekort uitstekend op 
te vangen. Ook het amateuris-
tisch aandoende podium en 
het wonderlijke ‘decor’ werken 

storend. De wanordelijk ge-
vulde boekenkast die als ach-
tergrond functioneert, doet 
afbreuk aan de uitstekende 
zang- en acteerprestaties van 
de groep. Desondanks maakt 
Bel Canto haar naam méér 
dan waar. Aan kleine zaken 
als de helpende hand bij het 
opstappen van het toneel, de 
zang die diepgang krijgt door 
tevens te acteren en het inspe-
len op de zaal geeft aan dat de 
zangers hun prestaties met 
liefde en plezier neerzetten. 

De Stichting Bel Canto werd 
in 1992 opgericht. Sindsdien 
treedt de groep wekelijks op 
in verzorgingshuizen en kleine 
theaters. Het Zandvoortse 
‘ Zo n d a g m i d d a g p o d i u m’ 
wordt verzorgd door Pluspunt. 
Het volgende optreden is 
in het Jeugdhuis achter de 
Protestantse kerk aan het 
Kerkplein, op 22 oktober.

Try-out Javier Guzman:
Krachtig, maar veel te kort

Het nieuwe programma van de maandelijkse stand-up come-
dy en cabaretvoorstellingen in Circus Zandvoort is afgelopen 
zondag 24 september van start gegaan. Cabaretier Javier Guz-
man mocht het spits afbijten. 

ten. En dan de gokhal als je 
binnenkomt. Niet bevorderlijk 
voor een verlaafde zoals ik.” 

“De show is nog lang niet 
af”, riep Javier, toen hij na 35 
minuten alweer het podium 
verliet. Het was natuurlijk een 
try-out, dus dat betekent dat 
een artiest het één en ander 
uitprobeert bij zijn of haar pu-
bliek. Maar niemand geloofde 
dat Javier daadwerkelijk een 
einde aan deze voorstelling 
had gemaakt. Iedereen bleef 
zitten, de zaal bleef donker en 
het podium belicht. Het was 
dit keer geen grap, de try-out 
kostte 12 euro en duurde van 

komt alles extra hard aan voor 
hem. Mensen maken zich te 
druk over kleine dingen. Javier 
vindt het maar saai zonder al-
cohol, hij verveelt zich te plet-
ter. Tot slot spreekt Guzman 
zijn verwondering uit over 
het theater in Zandvoort. “Die 
balkons. Het lijkt altijd net of 
de muppets daar horen te zit-

door Stephanie Vork

Zijn nieuwe voorstelling 
heet ‘Delirium’, wat Latijn is 
voor ‘waanzin’ of ‘ontsporen’. 
“Waarom ontspoort alles 
toch zo?”, vraagt Javier zich af. 
Nu hij eindelijk weer nuchter 
is, na alle AA-bijeenkomsten 
en ontwenningsklinieken, 

20:25 uur tot 21:00 uur. Javier 
Guzman kwam niet meer 
terug en het publiek bleef 
enigszins gefrustreerd achter.

Reactie Circus Zandvoort
Circus Zandvoort betreurt het 
dat de voorstelling zo kort 
bleek uit te vallen. Natuurlijk 
is een try-out om een voorstel-
ling te optimaliseren, maar dit 
verloop was van te voren niet 
bekend bij Circus Zandvoort. Er 
wordt momenteel, samen met 
het impressariaat van Javier 
Guzman, gekeken naar een 
passende oplossing. Zodra hier 
meer over bekend is, zal dit ze-
ker gecommuniceerd worden.

Postzegelclub 
25 jaar

Op zaterdag 30 septem-
ber a.s. organiseert de 
Zandvoortse Postzegel 
Club ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan een 
postzegel(ruil)beurs. Deze 
zal worden gehouden in 
Pluspunt, Flemingstraat, 
Zandvoort-Noord. Behalve 
postzegels is er ook een 
stand met munten en een 
stand met ansichtkaarten. 
De beurs is open van 10.00 
tot 16.00 uur, en de toegang 
is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Inl. 5712303

Wethouder Gert Toonen onthult het veelbesproken beeld

Bel  Canto in de Bodaan
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Uitneembare bijlage

A1GP Worldcup of Motorsport Zandvoort, the Netherlands
In deze speciale A1GP bijlage vindt u onder meer:

De landenteams staan te popelen om een spectaculaire start van het nieuwe seizoen te maken in Zandvoort

Een volledig overzicht 
van alle landenteams 
en het volledige 
race programma

Diverse interviews met 
o.a. circuitdirecteur Hans 
Ernst, NL teambaas Jan 
Lammers, locoburge-
meester Wilfred Tates

Alle evenementen die 
tijdens het A1GP 
weekend in en om het 
centrum van Zandvoort 
zullen plaatsvinden

Zandvoort in 
een notendop: 
alle feiten 
en cijfers over 
Zandvoort
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Kijk ook eens op:
www.bertrambrood.nl 

Om mee te nemen naar het circuit: 
10 Witte zachte bolletjes € 1,50
Voor tijdens de pitsstops:
pakje roomboter Speculaas € 2,95

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Om mee te nemen hebben wij een groot assortiment
belegde broodjes, diverse soorten koffie en

verse jus d’orange.

Café Oomstee

Ook tijdens de 
A1 Grand Prix 

geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

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

DE EXTRA DIKKE ZATERDAG- TELEGRAAF
GRATIS  bij BRUNA BALKENENDE
OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2006

EN DE ZONDAG - TELEGRAAF  GRATIS
OP ZONDAG 1 OKTOBER 2006

(bij besteding van minimaal 5 euro)

WEES ER SNEL BIJ… want OP = OP  !!

A 1  Grand Prix 
in ZANDVOORT…
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Vrijdag 29 september   Zaterdag 30 september   Zondag 1 oktober   
10.00  BenQ-Siemens BMW 130i Cup Practice 
10.40  Benelux Racing League  Practice 
11.20  Porsche GT3 Invitationals  Practice 
12.00  Lunch   
13.00  A1 fi rst offi cial  Practice 
14.15  BenQ-Siemens BMW 130i Cup  Practice 
14.45  Benelux Racing League  Practice 
15.30  A1 second offi cial  Practice 
16.45  Porsche GT3 Invitationals  Practice 

09.00  BenQ-Siemens BMW 130i Cup  Qualifying 
09.30  Benelux Racing League  Qualifying 
10.00  Porsche GT3 Invitationals  Qualifying 
11.00  A1 third offi cial  Practice 
12.15  BenQ-Siemens BMW 130i Cup  Race 1,12 laps 
13.00  Lunch   
14.15  A1 qualifying segment 1   
14.35  A1 qualifying segment 2   
14.55  A1 qualifying segment 3   
15.15  A1 qualifying segment 4   
16.00  Benelux Racing League  Race 1, 12 laps 
16.50  Porsche GT3 Invitationals  Race 1, 12 laps 

10.00  A1  Warm up 
10.30  BenQ-Siemens  Race 2, 12 laps 
 BMW 130i Cup  
11.30  A1  Sprint Race, 25 min. 
12.15  Benelux Racing League  Race 2 
13.00  Demonstrations   
14.30  A1  Grid Cars 
15.00  A1  Feature Race, 70 min. 
17.00  Porsche GT3 
 Invitationals  Race 2, 12 laps

Land: Australië
Rijders:
Christian Jones 
Will Davison 
Will Power 
Marcus Marshall 

Land: 
Frankrijk
Rijders:
Alexandre Premat 
Nicolas Lapierre 

Land: 
Brazilië
Rijders:
Nelson Piquet JR 
Christian Fittipaldi 
Tuka Rocha 

Land: 
Canada
Rijders:
Sean Mcintosh 
James Hinchcliffe 

Land: 
China
Rijders:
Qing Hua Ma
Teng Ji Jiang 

Land: 
Tsjechische republiek
Rijders:
Tomas Enge 
Jarek Janis 
Jan Charouz 

Land: 
Duitsland
Rijders:
Timo Scheider 
Adrian Sutil 

Land: 
Engeland
Rijders:
Robbie Kerr   
Darren Manning   
Oliver Jarvis 

Land: 
Indië
Rijders:
Karun Chandhok 
Armaan Ebrahim 

Land: 
Indonesië
Rijders:
Ananda Mikola 
Moreno Soeprapto 

Land: 
Ierland
Rijders:
Micheal Devaney 
John O’Hara 

Land: 
Italië
Rijders:
Enrico Toccacelo 
Nino Piccoli 

Land: 
Libanon
Rijders:
Khalil Beschir 
Basil Shaaban 

Land: 
Maleisië 
Rijders:
Alex Yoong 
Fairuz Fawzy 

Land: 
Mexico
Rijders:
Luis Diaz 
Salvador Duran 

Land: 
Nieuw Zeeland
Rijders:
Jonny Reid 
Matt Halliday 

Land: 
Pakistan
Rijder:
Adam Khan 

Land: 
Zuid Afrika
Rijders:
Stephen Simpson 
Adrian Zaugg 

Land: 
Zwitserland
Rijders:
Neel Jani   
Marcel Fassler   
Sebastien Buemi 

Land: 
USA
Rijders:
Bryan Herta 
Al Unser Jr

Land: 
Nederland
Rijders:
Jos Verstappen 
Jeroen Bleekemolen 
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Land: 
Griekenland
Rijder:
Stelios Nousias

Land: 
Singapore
Rijder:
Denis Lian

Land: 
Turkije
Rijder:
Murat Toksoz

foto  niet vrijgegeven 

foto  niet vrijgegeven 
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Lekker 
eten
gezellig 
drinken
ook tijdens    het A1 Spektakel

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Don. 5 okt vanaf 17.00 uur
-Bockbier Festival-

met live muziek van “Mainstream Jazz Combo”
Met mosselen en stoofvlees

3 soorten Bockbier van de tap.

ook tijdens    het A1 Spektakel
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Interview met Jan Lammers
Seatholder A1 Team Nederland

A1 Team Nederland
“Gentlemen for the pride of your nation, start your 
engines”. Met deze woorden zorgt Sheikh Mak-
toum Hasher Maktoum Al Maktoum er voor dat ie-
dere race in het A1GP Worldcup of Motorsport weer 
gaat beginnen. Zo ook komend weekend in Zand-
voort, waar ook dit jaar weer een Nederlands team 
de kleuren van onze vlag zal verdedigen.

Het Nederlandse A1 team zal als rijders weer Jos 
Verstappen en reserve Jeroen Bleekemolen als troef 
inzetten. Vorig seizoen werd Nederland verdien-
stelijk zevende in de eindrangschikking. Geen echt 
slecht resultaat, maar de ambities van Jan Lammers 
en Jos Verstappen zijn duidelijk hoger dan de ze-
vende plek! 

Tijdens de testdagen op Silverstone in Engeland op 
woensdag 30 augustus jongsleden, werd door A1 
Team Nederland coureur Jos Verstappen in de och-
tend sessie de derde tijd neergezet en in de middag-
sessie zelfs de tweede tijd. Natuurlijk is dat ‘slechts’ 
een trainingssessie maar toch is het een indicatie 
dat Nederland dit jaar voorin wil strijden en gezien 
het potentieel dat Verstappen in zich heeft moet 
dat lukken.

Jos ‘the Boss’ Verstappen
Jos Verstappen werd op 4 maart 1972 geboren. Hij 
is getrouwd met Sophie en heeft twee kinderen, 
Max en Victoria. Vanaf zijn achtste jaar begint hij 
met karten en in 1984 behaalt hij in de junioren zijn 
eerste Nederlandse kampioenschap. In 1989 wint 
hij een groot aantal internationale races en twee 
Europese titels. In 1993 wordt hij kampioen van de 
Duitse Formule 3. Ook wint hij dat jaar de Marlboro 
Masters of F3 in Zandvoort. 
In 1994 debuteert Jos in de F1 bij Benetton als 
teamgenoot van Michael Schumacher. Hij scoort 
tweemaal een derde plek en wordt tiende in de WK 
eindstand. Na een aantal andere teams in de jaren 
daarop volgend, krijgt Verstappen in 2004 geen 
nieuw contract bij enige renstal aangeboden. Dat 
was het sein om in 2005 een contract te tekenen bij 
A1 Team Nederland.

Jeroen Bleekemolen
Jeroen Bleekemolen, geboren op 23 oktober 1983, 
heeft ondanks zijn relatief jonge leeftijd zijn sporen 
al ruimschoots verdiend in diverse nationale en in-
ternationale raceklassen. Zo kwam hij onder meer 
uit in het FIA GT kampioenschap met de Dodge 
Viper, reed hij in het sterk bezette Duitse Formule 3 
kampioenschap en kwam meerdere malen in actie 
tijdens de Masters of Formula 3 op Zandvoort, het 
officieuze wereldkampioenschap. Met Opel reed hij 

“Ik realiseer mij eigenlijk niet dat de A1GP komend 
weekend op ons eigen Circuit Park Zandvoort zal 
starten.” En:  “Ik denk ook dat wanneer je straks 
die 100.000 mensen ziet, de betalende bezoekers 
die voor een schappelijke prijs dit spektakel gaan 
volgen, dan wil je een plekje opzoeken waar je een 
klein poosje door niemand wordt gestoort. Een 
plekje waar je om je heen kijkt en je dan realiseert 
dat dit wel heel indrukwekkend is.”

Dat zijn een paar uitspraken van Jan Lammers (50), 
 seatholder van A1 Team Nederland. De man die 
samen met Hans Ernst, directeur van Circuit Park 
Zandvoort, het enorme circus dat A1 Grand Prix 
Worldcup of Motorsports heet, naar Zandvoort 
heeft gehaald.

Lammers is natuurlijk een door en door gerouti-
neerde coureur maar ook als manager staat hij zijn 
mannetje. Zijn Racing for Holland organisatie is al 
twee keer kampioen FIA Sportscars geworden. Toen 
sheik Maktoum zijn plannen voor de A1GP wereld-
kundig maakte, was de Zandvoorter er als de kippen 
bij om een licentie te bemachtigen. “Onze doelstel-
ling is winnen. Ik heb Jos Verstappen niet ingehuurd 
om tweede te worden. In principe is onze ken-
nis van de baan niet echt belangrijk. Als ik op een 
nieuw circuit kom, waar ook ter wereld, kan ik bin-
nen een kwartier volledig op tempo meekomen. In 
de A1GP wereld rijden alleen profs, die kunnen dat 
ook. We krijgen dus een spannende kwalificatie, een 
spannende sprint én een spannende race!”, aldus 
Lammers, die er nog aan toevoegde dat op de baan 
van Zandvoort op een viertal plaatsen vrij gemak-
kelijk kan worden ingehaald en op nog eens vier 

plaatsen wat risicovoller, wat natuurlijk met 
name voor het publiek erg leuk is.

“Tactiek is bij de A1GP zeer belangrijk. Je moet 
niet alleen maar achter elkaar aanrijden, je 
moet er voorbij. Dat doe je door met je tegen-
stander te spelen. De ene keer dreig je er links 
voorbij te gaan, de volgende keer op hetzelfde 
punt rechts. Op een gegeven moment weet 
hij het niet meer en kan je er met een schijn-
beweging langs. Ik denk dat Jos - van huis uit 
- dat ook kan. Daarom zeg ik ook dat we maar 
voor één ding gaan: kampioen worden. Wie er 
tweede wordt kan mij niet schelen”, is de boude 
uitspraak van Jan Lammers. 

We zullen de prestaties van A1 Team Nederland 
nauwlettend in de gaten houden!

twee seizoenen in de meest aansprekende toerwa-
genklasse ter wereld, de DTM. Hij is al vanaf de start 
van A1 Team Nederland de reserverijder.

Bron o.a.: www.janlammers.com
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Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

A1GP Feesttent naast Holland Casino Zandvoort

Kaarten voor vrijdag en zaterdag zijn te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino, 
Pole Position winkel, NH Hotel en Hotel Centerparcs in Zandvoort. 

Kaarten voor zondag zijn alleen te verkrijgen aan de kassa bij Holland Casino en bij de Pole Position winkel.

Offi cial A1GP Podium Party
• Zondag 1 oktober vanaf 20.00 uur

• Met alle 25 landen A1GP teams en coureurs
• Nabeschouwing met Tom Coronel • Entree � 95,00 inclusief hapjes en drankjes

It’s a man’s world
• Vrijdag 29 september vanaf 19.00 uur met Gijs Staverman

• Zaterdag 30 september vanaf 16.00 uur met Corné Klein en Tatjana Simic
• Diverse race activiteiten • Entree � 10,00

Kaartverkoop is nu gestart!

ZC W39 indesign C.indd   16 26-09-2006   20:43:49

Rode vlag:  De race wordt 
meteen gestopt.
 

Witte vlag: Een deelnemer 
of official rijdt 
traag over de 
baan. Wordt 
getoond om 
ongelukken te  

 vermijden.
 
Zwarte vlag:  Samen met num-

mer getoond. De 
coureur moet de 
pits in, hij wordt 
gediskwalificeerd.
 

Zwarte vlag met rode stip:
Samen met num-
mer getoond. 
De coureur heeft 
schade opgelopen 
en moet de pits in.

 
Blauwe vlag: Je staat op het 

punt in gehaald 
te worden. Je 
moet de snellere 
wagens voorrang 
verlenen.

Feiten en Cijfers:
Circuit Park Zandvoort

Het huidige Grand Prix Circuit heeft een lengte van 4320 meter en telt  
12 bochten, met illustere namen als: Tarzan bocht, Gerlach bocht, Hugenholz 
bocht, Hunserug, Rob Slotemaker bocht, Scheivlak, Masters bocht, Audi-S 
bocht, Kumho bocht, Arie Luyendijk bocht.

Het huidige baanrecord staat op naam van de Italiaan Luca Badoer. Tijdens een 
F1 demonstratie in de Ferrari F1-2001 reed hij een rondetijd van 1:19.880

Op 3 juni 1939 werd de eerste autorace verreden op een Zandvoorts straten-
circuit. Op 7 augustus 1948 vond de eerste autorace na de oorlog plaats op het 
nieuwe circuit van Zandvoort. De allereerste Grand Prix in Zandvoort werd in 
1952 verreden. De tot dusver laatste WK wedstrijd werd in 1985 verreden.

Naast de hoofdtribune zijn speciaal voor de A1GP op zeven locaties rondom de 
baan extra tribunes gebouwd. Voor de race op zondag zijn 75.000 toegangs-
kaarten verkocht. Voor het hele evenement zijn ruim 100.000 kaarten verkocht. 
Daarvan hebben circa 25.000 mensen een passepartout. 

Zandvoortse A1 Courant • 29 september - 1 oktober 2006
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Interview met Hans Ernst
directeur Circuit Park Zandvoort

De A1GP Worldcup of Motorsport begint haar eer-
ste race van het tweede seizoen op 1 oktober op 
Circuit Park Zandvoort. Heel Zandvoort en wijde  
regio staan komend weekend in het teken van deze 
aansprekende race. De man die dit spektakel naar 
Zandvoort haalde is circuitdirecteur Hans Ernst. 

“Ik ben er zeer trots op dat de organisatie van 
de A1GP Worldcup of Motorsport het circuit van 
Zandvoort gekozen heeft voor haar openingswed-
strijd”, aldus Ernst. Samen met Jan Lammers, de 
teammanager van Racing Team Holland, kwam hij 
op het idee om de A1GP naar Nederland te halen. 
“We zijn samen naar Engeland gegaan om een race 
bij te wonen en hebben de hand geschud van Zijne 
Koninklijke Hoogheid Sheikh Maktoum Hasher 
Maktoum al Maktoum, lid van de koninklijke familie 
van Dubai. Dat is de man die deze nog jonge race-
klasse voor landenteams heeft geïntroduceerd. Niet 
snel daarna volgde een gesprek in Madrid en waren 
de onderhandelingen begonnen.”

Toch werd er in Dubai nog geen definitief con-
tract getekend. “We gingen onverrichte zaken naar 
huis omdat het financiële plaatje niet werd goed-

gekeurd. Het gaat immers om miljoenen euro’s. 
Gelukkig heeft Jan (Lammers, red.), die ook in ons 
bestuur zit, alsnog zo weten te onderhandelen dat 
er tóch in Nederland een race kon worden gehou-
den”, aldus een trotse Ernst. 

Een grote reden voor de A1GP om naar Nederland 
te komen is toch wel de trouwe fans. “Ze weten niet 
wat ze zien als straks alle tribunes oranje zijn”, glun-
dert Ernst, “daarnaast heeft ons circuit zoveel histo-
rische waarde, dat je als organisatie daar bijna niet 
omheen kan. Vele grote rijders als Jacky Stewart, 
Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Alain Prost en Nelson 
Piquet hebben hier gereden, dat is gewoon fantas-
tisch!”

En nu is de A1GP dan hier in de Noord-Hollandse 
badplaats. “We hebben ontzettend veel moeten or-
ganiseren, maar alles komt op zijn pootjes terecht. 
Ruim 1000 mensen worden dit weekend ingezet. 
Van beveiliging tot medische- en facilitaire dienst-
verlening, overal is voor gezorgd. De NS zet dubbel-
dek treinen in zodat er 11.000 mensen per uur ver-
voerd kunnen worden van Haarlem naar Zandvoort 
en terug. En ja, mensen die zeuren heb je altijd. 
Maar wij gaan er gewoon een feest van maken!”

In elke race zie je ze wel, vlaggen die door 
marshalls gezwaaid worden. 

Maar wat betekenen ze eigenlijk? 
 
Gele vlag met rode strepen:

Olie of water 
op de baan.
Bij zwaaien: 
glad, gevaar-
lijk wegdek.

 
Gele vlag:  Vertragen 

want er is een 
obstakel. Je mag 
niet inhalen in 
het gedeelte 
waar deze vlag 

 gezwaaid wordt.

Groene vlag:  Alles is weer 
veilig, je mag 
weer racen.
 

Zwart-witte vlag: Coureur krijgt 
waarschuwing 
voor onfair 
rijgedrag. 
 

Zwart-wit geblokte vlag:
Einde van 
de race.
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Zandvoort door de A1-race in een 
positief daglicht

De A1GP race die aankomend weekend in Zandvoort 
de start van het A1-seizoen inluidt, heeft Zandvoort 
de afgelopen weken in zijn ban gehouden. Van alle 
kanten wordt beseft dat het een unieke kans voor 
Zandvoort is en er wordt zelfs al gedroomd over  
F1-achtige taferelen. Natuurlijk is het nog niet zo 
ver, maar wel reden genoeg om flink uit te pakken.

Een aantal mensen is bij elkaar gaan zitten en 
heeft gemeend dat het voornamelijk belangrijk is, 
Zandvoort een positieve uitstraling te geven. De  
racefans die deze week een bezoekje aan Zandvoort 
brengen zullen Zandvoort weer verlaten met het  
gevoel dat ze hier nog wel eens terug willen komen.

Uitstraling van Zandvoort
Om dit te realiseren werd er gestart met de aan-
kleding: vlaggen, spandoeken en banieren zullen 
Zandvoort een echte race-uitstraling geven. Maar al 
snel werd dit plan uitgebreid met een ware promo-
tiecampagne van Zandvoort. 
Bussen worden ingezet om 
mensen gratis naar het cen-
trum te vervoeren, looproutes 
worden gecreëerd. Er is op za-
terdag en zondag straatthea-
ter om mensen op een ludieke 
manier naar het centrum te 
begeleiden, dweilorkesten, 
percussie, live muziek, leuke 
winkeltjes en terrassen bieden 
genoeg gezelligheid om de 

mensen in het centrum 
te vermaken. Absoluut 
een spektakelstuk op 
zondag is de mini A1 
racebaan met radiogra-
fische raceauto’s, waar 
kinderen tegen elkaar 
kunnen racen. Voor de 
allerjongsten is gezorgd 
voor een springkussen, 
schminktafel en draai-
molen. Ook rijdt er een 
kindertrein door het 
dorp.

Samen staan we sterk
Om dit allemaal te realiseren is er veel geld nodig. 
De gemeente Zandvoort is hierin een belangrijke 
factor, maar er is meer voor nodig. Uiteindelijk is 
er een begroting van ruim € 35.000 opgehoest 
door een aantal grote sponsors zoals de gemeente 
Zandvoort, Circuit Park Zandvoort, Circus Zandvoort, 

Holland Casino, Center Parcs, 
NH-Hoteles, Koninklijke 
Horeca Nederland en de 
Ondernemers Vereniging 
Zandvoort, maar net zo be-
langrijk hierin zijn bijna alle 
ondernemers van Zandvoort. 
Welke ondernemers dit alle-
maal zijn leest u, samen met 
het gehele programma van 
deze dagen, verderop in deze 
krant.

ZFM A1 Radio: drie dagen lang live vanuit NH Hoteles

Vanuit het NH Hoteles, pal tegenover de ingang 
van het Circuit Park Zandvoort, presenteert ZFM A1 
Radio drie dagen lang de A1GP race, live op 106.9 FM. 
Met verslaggevers die het hele weekend op het cir-
cuit zullen rondlopen, mis je niets van je favoriete 
coureurs. Willem van Densen en Jaap Koper doen 
live verslag van zowel de trainingen op vrijdag en 
zaterdag als de grote race op zondag 1 oktober. De 
presentatie is gedurende de drie dagen in handen 

van de reguliere presentatoren. 

Volgens de programmaleiding van ZFM wordt de 
reguliere programmering omgetoverd tot een waar 
A1GP programma. “Op vrijdag beginnen we om 
10.00 uur met live radio en stoppen niet eerder dan 
21.00 uur. Zaterdagochtend starten Wilco Toebak en 
Yolande Versteege al om 08.00 uur en eindigen Rob 
Harms en Ralph Kras om 17.00 uur ‘s middags. En 
op de grote dag zullen de reguliere programma’s 
Muziekboulevard en Zondag in Kennemerland ge-
heel in het teken staan van de eerste race van het 
A1GP seizoen”, aldus de programmaleiding. 

Met een prijsvraag, hoofdprijs is een antislipcursus 
bij Rob Slotemakers Antislipschool in Zandvoort, in-
terviews met coureurs en live verslaggeving vanaf 
het circuit en vanuit het dorp, hoeft u thuis dus echt 
niets te missen. Alle radio-uitzendingen zijn ook op 
internet te volgen. Via www.zfmzandvoort.nl is er 
live streaming.

Geen kaartje kunnen kopen voor het grote race 
spektakel, dat aankomend weekend wordt ver-
reden? Geen paniek. De lokale omroep ZFM Zand-
voort zendt drie dagen lang het grote A1GP evene-
ment uit. A1 Radio is te beluisteren op 106.9 FM.

Holland Casino 
Zandvoort volledig 

in A1GP sfeer
De Zandvoortse vestiging van Holland Casino, met 
als stuwende kracht directeur Peter Michalides, zal 
zich dit weekend volledig focussen op de A1GP. In 
de feesttent die naast het casino is opgebouwd, zal 
het drie dagen lang één groot feest zijn.

In “It’s a mans world”, de feesttent waar alles plaats 
zal vinden, zal op vrijdag 29 september vanaf 19.00 
uur de bekende radio en TV persoonlijkheid Gijs 
Staverman een zeer bijzondere interactieve show 
presenteren. Zijn ‘Toys for Boys’ show zal het start-
sein worden voor een spetterend mannenweekend. 
Overigens zijn dames uiteraard ook meer dan wel-
kom!

Op zaterdag begint het feest al om 16.00 uur. De 
bekende DJ Corné Klein laat u kennismaken met 
zijn Kort & Klein show. Dat zal de opwarmer wor-
den voor een optreden van niemand minder dan 
Tatjana Simic. Met haar ‘Can’t take my eyes of you’ 
zal zij menige man in de stemming brengen.

De zondag moet voor de klapper zorgen. Michalides 
heeft het voor elkaar gekregen dat alle 24 A1 race-
teams acte de présence zullen geven bij een show 
waar de vonken vanaf zullen springen: de Official 
A1GP Podium Party. De bekende Nederlandse cou-
reur Tom Coronel zal dan vanaf 20.00 uur een 
show aan elkaar praten waarin hij onder andere 
alle teams en coureurs aan u voorstelt. Ook zal hij 
voor u een nabeschouwing presenteren. Naast dit 
gedeelte kunt u zich vermaken met onder andere 
een test of u een goede Formule 1 monteur bent 
met het bandenwisselspel, kunt u op de foto met 
look-a-likes, racen in een simulator, zullen er diverse 
showcars staan opgesteld en zal er een groot aantal 
pitspoezen rondlopen.

Kaarten voor de diverse dagen zijn te verkrijgen 
bij: Holland Casino Zandvoort, Pole Position in de 
Kerkstraat, de receptie van hotel Center Parcs en de 
receptie van NH Hoteles, allen in Zandvoort.
De prijzen: vrijdag en zaterdag €10. Zondag €95 en 
dat is dan inclusief hapjes en drankjes. Veel plezier 
in Holland Casino Zandvoort!
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De gemeente Zandvoort beslaat een grondge-
bied van circa 34 km2 en heeft twee woonkernen: 
Zandvoort en Bentveld. De geschiedenis gaat meer 
dan 700 jaar terug en wel tot het moment dat Witte 
van Haemstede hier dichtbij zijn tenten opsloeg in 
de strijd tegen de Spanjaarden. De naam is afgeleid 
van Sandevoerde: ‘Sande’ als zijnde een benaming 
voor zand of duinen en ‘voerde’ als een doorwaad-
bare plaats. Vroeger waren de duinen moerassig en 
slechts op een aantal plekken te ‘doorwaden’.

Door de eeuwen heen is Zandvoort een arm vissers-
dorp geweest, totdat eind 19e eeuw de beter gesti-
ueerden Zandvoort als een badplaats ontdekten. In 
die tijd was onder andere de keizerin van Oostenrijk, 
Sissi, een regelmatige bezoekster. Opmerkelijk was 

Zandvoort: meer dan strand alleen!

Feiten en Cijfers: Zandvoort, badplaats nummer 1 in Nederland!
in die tijd ook de meta-
morfose van de duinen 
die niet meer zo moe-
rassig waren als daar-
voor. Hierdoor kon zich 
een redelijk grote aard-
appelcultuur vestigen 
die wat extra geld voor 
de Zandvoorters ople-
verde. De Zandvoortse 
‘doanpieper’ (duin-
aardappel) was, en is, 
een zeer smakelijk en 
gewaardeerde aard-
appel die nu, na jaren 
van verbod op de teelt 
in verband met ziek-
ten, weer op redelijke 
schaal door ‘amateur-
boeren’ wordt geteeld.

De gemeente Zandvoort telt op dit moment circa 
16.000 inwoners die grotendeels, voornamelijk in 
de zomer, leven van het toerisme. Voor gasten die 
Zandvoort voor een korte of wat langere tijd willen 
bezoeken zijn tal van overnachtingsmogelijkheden. 
Allereerst zijn er 55 hotels en pensions met ± 4600 
bedden, in allerlei prijsklassen, binnen de gemeen-
tegrenzen. Verder zijn er een drietal kampeerterrei-
nen, zowel voor tenten als voor caravans en cam-
pers. In Zandvoort is tevens een bungalowpark van 
Center Parks gevestigd. Jaarlijks wordt Zandvoort 
door ongeveer 4 miljoen personen bezocht!

Om de inwendige mens te versterken kunt u 
bij 55 restaurants terecht. Niet alleen in de ‘pa-
tat klasse’ maar zeer zeker ook in de wat chi-
quere prijsklasse en alles daar tussenin. In de 
directe omgeving zijn drie restaurants met 
een Michelinklassering: De Bokkedoorns (**) en 
Chapeau! (*) in Overveen en Het Brouwerskolkje 
(*) in Haarlem. Tevens heeft Zandvoort een vesti-
ging van Holland Casino.

Voor het ‘geestrijke vocht’ heeft Zandvoort 40 cafés. 
Verspreidt over het hele dorp zijn ze in allerlei stijlen 
te vinden en grofweg geopend tussen 08.00 uur en 
05.00 uur.

Een heel ander soort horeca bevindt zich op één van 
de mooiste stranden van Nederland. Niet minder 
dan 39 moderne strandpaviljoens bieden een groot 
scala aan mogelijkheden. Vele hebben zich de laat-
ste jaren ontwikkeld als thema restaurant. Zo kunt u 
genieten van allerlei ‘wereldkeukens’: van Australië 
tot Frankrijk en van Nederlandse tot Zandvoortse 
specialiteiten vindt u op het iets minder dan 9 kilo-
meter lange strand.

Rondom Zandvoort is een groot net van fi etspa-
den. Deze voeren u door de mooiste streken van 
Nederland: de duinen. Fietsroutes kunt u via de VVV 
verkrijgen en fi etsen zijn te huur bij het NS station 
of, voor de gasten van Center Parks, via de receptie.

Veel plezier op onze trots, Circuit Park Zandvoort en 
graag tot ziens in onze gastvrije badplaats!
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Welkom in Zandvoort

Wethouder Wilfred Tates (VVD), politiek verant-
woordelijk binnen de gemeentelijke A1 project-
groep, heeft samen met de Zandvoortse onderne-
mers en Circuit Park Zandvoort alle zeilen bijgezet 
om de A1GP succesvol te laten verlopen. De onder-
linge samenwerking heeft een positieve ommekeer 
gebracht met als einddoel een zo goed mogelijk 
gastheerschap. 

“Het is heel belangrijk om de bezoekers van dit 
mega-evenement het gevoel te geven dat men in 
Zandvoort welkom is. Het kan al beginnen bij juist 
de kleine dingen”, zegt wethouder Tates. Met de 
kleine dingen bedoelt hij onder andere; de weg te 
wijzen aan een zoekende toerist of gastvrij aange-
sproken worden in winkels, hotels en horeca. Tevens 
heeft de gemeente besloten om de EHBO post bij 
de Rotonde voor kleine hulpvragen op vrijdag, zater-
dag en zondag open te stellen. Verder is de veilig-
heid voor bezoeker en bewoner gewaarborgd.

“De naamsbekendheid van Zandvoort moet weer 
gekoppeld worden aan het circuit. Na het stoppen 
van de Grand Prix van Nederland in 1985 is de com-
binatie Zandvoort/circuit geen automatisme meer. 
Als portefeuillehouder van Toerisme en Economie 
zal ik die bekendheid weer bewerkstelligen”, zegt 
Tates, “we moeten hard werken om die situatie 
weer terug te krijgen.” Van de eerste race op het 
circuit herinnert Tates zich nog dat de Thaise prins 
Bira in een oude Maserati de race won. Tijdens 

de races zat hij altijd op zijn vaste plaats op de 
overdekte tribune. Misschien is daarom zijn belang-
stelling voor de A1GP zo groot. 

Om de naam van Zandvoort te promoten wordt 
er tijdens de racedagen op het circuitterrein een 
regionale promotiefi lm vertoond en via een ge-
blokte vlaggenroute vanaf het circuit worden de 
mensen verwezen naar het dorp. Tates: “Voor de 
vele gasten die drie dagen lang in Zandvoort zul-
len verblijven, zijn er veel activiteiten georganiseerd 
en blijven de meeste strandpaviljoens speciaal ge-
opend. De gemeente is ruimhartig omgegaan met 
het verlenen van de vergunningen. Daarbij is er al-
tijd goed gekeken naar de belangen van de bewo-
ner en de commercie. Aan alles is gedacht, vervoer, 
calamiteiten, bereikbaarheid, activiteiten en gezel-
ligheid in en rond het centrum; alleen het weertype 
is niet te regelen.”

Gastheer Zandvoort laat zich van zijn beste kant 
zien. U bent van harte welkom. 
 

Foto: Chris Schotanus
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Toko Bintang
Indonesische specialiteiten

Vrij 28-9, za 29-9 en 
zondag 1 oktober
Onbeperkt garnalen eten
à € 35,- p.p.
Indonesische gepelde
tijgergarnalen met staart

Haltestraat 34, 
2042 LN Zandvoort
Tel.: 023-5712800

A1

Steengrill
Fondue
Gourmet
Barbecue
€ 18,50 p.p.

Zeestraat 26
2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Haltestraat 7 - Tel. 
023 571 66 31 

Voorgerecht: 
naar keuze

+
Hoofdgerecht:

Rundvlees 
uit de oven of  

Zalm of 
zwaardvis van de grill

(met verse groente,
rijst of frites)

+
Verrassingsdessert

           € 18,50 pp

Speciaal A1 menu:

Restaurant
Dubrovnik

Vrij 28 sept t/m 
zo 1 oktober

A1 menu
vis of vlees
   3 gangen 

à  € 18,50 p.p.Zeestraat 41 – Zandvoort 
Tel.: 023-5715110
Geopend: 17.00 – 22.00 uur
M.i.v. oktober ma en di gesloten
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Grand Café Danzee
is niet alleen open 
voor A1 publiek 

maar ook voor onze 
eigen vaste klanten!
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Raadhuisplein 4C  Zandvoort 

NIEUW

NIEUW

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Op A1-locatie in Zandvoort gelegen winkelruim-
te met royale bovenwoning, totaal 4 
verdiepingen!

• Winkelruimte (ca. 60 m2 vvo netto). Frontbreedte
ca. 8 meter;

• Bovenwoning (ca. 100 m2), verdeeld over 
2 verdiepingen: entree via trap, royale hal, zon-
nige woonkamer, aangrenzende eetkamer met
openslaande deuren naar balkon op 
het zuiden, landelijke keuken voorzien van 
diverse inbouwapparatuur, berging, 3 slaap-
kamers, moderne badkamer met douchecabine,
wastafel en design radiator, besloten achtertuin
op het zuiden met achterom;

• Kelder (ca. 58 m2 netto)  via eigen toegangsdeur
bereikbaar. Kelder beschikt over pantry, eigen
toilet en af te sluiten kantoorruimte;

• Winkelruimte thans in onverhuurde staat.
Inventaris en winkelinrichting ter overname.

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer 
appartement met garage en ruim balkon!

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995
gerealiseerde appartementencomplex
“Brederode”;

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart” van Zandvoort, op loopafstand van strand,
zee, duinen en centrum;

• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living
met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar
balkon, luxe open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,
separate douchecabine, en wastafel, 2 slaap-
kamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;
• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2, inhoud ca. 220 m3.

Vraagprijs: 
€ 698.000,-  k.k.

Kerkstraat 6  Zandvoort 

Vraagprijs: 
€ 349.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,-  k.k.

Brederodestraat 8C Zandvoort

Stationsplein 17-16  Zandvoort

NIEUW

• Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

• Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op
steenworp afstand van strand, zee en duinen
en op loopafstand van het centrum;

* Alle appartementen beschikken over een
eigen woonkamer met zit/eetgedeelte, een
slaapkamer met 2-persoonsbed, een keuken,
een eigen doucheruimte en toilet en een TV;

* Appartementen op de 1ste en 2e etage 
hebben zowel duin- als zeezicht;

* Fraai aangelegde voortuin op het oosten en
diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

* Een woning die per direct te aanvaarden is!
* Woonoppervlakte: ca. 120 m2, perceelgrootte

ca. 171 m2, inhoud ca. 275 m3.

• Een zeer luxe penthouse in 2001 
volledig gerenoveerd met maar liefst 
240 m2 woonoppervlakte!

• Dit appartement is onderdeel van een karak-
teristiek, als gemeentelijk monument erkend
pand uit 1910, gelegen in het hartje van het
Zandvoortse dorpscentrum;

• Entree via trap of lift, riante hal, zeer royale
woonkamer met diverse eet- en zitgedeeltes 
en fraaie schouw, semi-open landelijke keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, 2 zeer
luxe badkamers (engels sanitair) met o.a. 
whirlpool, separate douches, 2e en 3e toilet 
en wastafel(meubel), 4 ruime slaapkamers;

• Gerenoveerd met gebruikmaking van duurzame,
luxe materialen, waarbij de authenticiteit 
van deze woning niet uit het oog is verloren;
absoluut een uniek woonobject! 

• Woonoppervlakte ca. 240 m2, inhoud ca. 650 m3.

Vraagprijs: 
€ 428.000,-  k.k.

Witte Veld 2 Zandvoort

• Fraai 3-kamer hoekappartement met 
2 slaapkamers en ruim balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste verdieping van het 
in 1998 gebouwde, uitstekend onderhouden
“Residence Delphi”, direct tegenover het 
station van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over
entreebeveiliging d.m.v. videofoon-installatie
en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, royale L-vormige
living met schuifpui naar balkon, moderne
open keuken, moderne badkamer met ligbad,
separate douchecabine en wastafelmeubel, 
2 ruime slaapkamers;

• Royaal van opzet en uitstekend onderhouden:
een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 90 m2, 
inhoud ca. 215 m3.

Vraagprijs: 
€ 239.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 895.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Marisstraat 12  Zandvoort

NIEUW

NIEUW • Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het klein-
schalige appartementencomplex “La Mer”, op
slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op loop-
afstand van winkels, openbaar vervoer en het
centrum van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.
telefooninstallatie en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige
woon_kamer met toegang tot balkon, nette
open keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, badkamer voorzien van doucheruimte en
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-
zicht over de “Stationsbuurt” en zicht op zee.

• Woonoppervlakte: ca. 65 m2, inhoud ca. 185 m3.
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

NIEUW DANSCURSUS (BRONS)
Iedere zandvoorter die wil leren dansen moest voor-
heen altijd naar Haarlem. Die tijd is voorbij want Plus-
punt biedt dansles aan op de zondagavond (20.00-21.30) 
voor zowel volwassenen als junioren. 
Dansen is ontspanning. Gezellig met een partner op de 
dansvloer. Maar wie goed wil dansen moet het wel eerst 
goed leren. En juist die dansles is al direct een bron van 
plezier; voor jeze lf en voor je (dans)partner. De bekende 
ballroom dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, Engelse 
wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes van de 
Samba, Rumba, ;Cha-cha-cha, Paso Doble en Jive komen 
aan bod. U kunt zich voor deze cursus nog steeds in-
schrijven. Zie ook onze advertentie is deze krant!!!

NIEUW CURSUS THEATERSPORT
Op maandagavond 9 oktober (19.30-22.00) aanstaande 
starten we met de cursus Theatersport. Dit is een inter-
nationale vorm van theatermaken waarbij improvisatie 
centraal staat. Volgens de docente Jose Poel, die deze 
cursus verzorgt kan iedereen improviseren. Maar het 
allerbelangrijkste tijdens deze cursus is dat niets moet 
en het vooral gaat om de lol en het spelplezier wat je 
als groep op de trainingsavond hebt met elkaar. Lijkt het 
je leuk om (weer) eens wat aan toneel te doen maar 
heb je geen zin om grote stukken tekst uit je hoofd te 
leren, geef je dan op voor deze nieuwe cursus waarbij 
toneelervaring niet nodig is. Tijdens de cursus (12 lessen 
€ 100,-) wordt  gewerkt met verschillende spelvormen 
en er is veel ruimte voor het ontwikkelen van eigen spel-
mogelijkheden. 

NIEUW CURSUS AUTHENTIEK SPREKEN
Authentiek spreken en waarderend luisteren (Speaking 
Circles®) vanaf woensdag 18 oktober (19.30-22.00) a.s. 
In 8 lessen (€ 97,-) leert u volledig uzelf zijn in commu-
nicatie met één of vele anderen. Dat is de kracht en het 
geheim van Speaking Circles®, een simpele methode die 
een sterk groeiende belangstelling geniet. In deze trai-
ningen en workshops leert u zowel met groepen als met 
één persoon vrij contact te maken, authentiek te spre-
ken en waarderend te luisteren. U wordt zich bewust 
van de kracht van het luisteren en u leert uw openheid, 
humor en spontaniteit optimaal te gebruiken.

NIEUW SCHRIJFCURSUS VOOR BEGINNERS
‘Fantasie aan het woord’
Zou je wel eens meer willen schrijven dan alleen voor 
jezelf? 
In ‘Fantasie aan het woord’ maak je kennis met het schrij-
ven van gedichten en van stukjes die uit kunnen groeien 
tot een verhaal. Verrassende en soms gekke opdrachten 
zorgen ervoor dat je eens heel andere teksten schrijft 
dan je gewend bent. 
Zo gaan we plagiaat plegen naar aanleiding van de grote 
schrijvers. We kruipen in de huid van een personage om 
hem of haar aan het woord te laten. En we gaan ‘koppen-
snellen’. Wat dat is ontdek je als je meedoet.
Door eenvoudige opdrachten leer je stap voor stap 
mensen en dingen beschrijven en de eerste basistechnie-
ken om een verhaal spannend te maken. 
Daarnaast leer je je fantasie te ontwikkelen, maar ook 
hoe je je eigen werk beter kunt beoordelen en wat je 
mogelijkheden zijn als schrijver.
Start: donderdag 5 oktober (19.30-22.00)

Op donderdag 5 en vrij-
dag 6 oktober organi-
seert de Zandvoortsche 
Hockey Club weer de 
halfjaarlijkse kleding-
beurs voor modieuze 
(gedragen) winter da-
mes- en kinderkleding 
in het clubhuis op het 
Duintjesveld. De kleding 
kan donderdag van 9.00 
tot 14.00 uur worden 
ingebracht in dozen en/
of zakken voorzien van 
naam. Uiteraard dient 
deze kleding schoon en 
zonder vlekken en/of 
gaten te zijn. Er mogen 
maximaal 25 stuks per 
klant ingeleverd wor-

den. De (inbreng) in-
schrijfkosten bedragen 
€1,50.

De verkoop vindt plaats 
op donderdagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uur 
en op vrijdagochtend 
tussen 9.00 uur tot 12.00 
uur. Van de opbrengst 
komt 30% ten goede aan 
de ZHC. De rest is voor de 
inbrengster/er. Afrekenen 
en ophalen van de niet 
verkochte goederen is 
op vrijdagmiddag tussen 
17.00 en 18.00 uur. Voor 
zowel de inbreng als de 
verkoop is iedereen van 
harte welkom.
 

Kledingbeurs Duintjesveld

Ben jij tussen de 10 en 
13 jaar en wil je leren 
verbandjes aanleggen,
pleisters plakken, en we-
ten wat je moet doen bij 
een bloedneus? Maar 
ook gewoon een gezel-
lige tijd hebben met 
leeftijdsgenoten? Geef 
je dan nu op voor de 
cursus Jeugd EHBO A. 
Je leert hoe je moet om-
gaan met kleine en gro-
tere ongevallen. Naast 
de lessen zullen we ook 
een aantal uitjes orga-
niseren die gerelateerd 
zijn aan het Rode Kruis.

De nieuwe cursus start 
op 9 oktober bij het Rode 
Kruis afdeling Zandvoort 
en wordt gegeven op de 
maandagavond van 19.00 
– 20.00 uur. De kosten zijn 
€25 inclusief lesmateriaal 
en examenkosten.

Voor meer informatie en 
opgeven kun je bellen 
of emailen met Marjon 
Schouten: 06-27525371 /
marjonschoute@hotmail.
com of Lisette Strijder: 
06-23038120 /
lisettestrijder@hotmail.
com 

Jeugd EHBO opleiding

Mokumse Kel werd 
in Amsterdam ge-
boren als Titia ter 
Bruggen. Kelly heeft in 
verschillende orkesten 
gespeeld, waaronder 10 
jaar in het dansorkest 
van haar vader Wim 
ter Bruggen. Daarna 
heeft Kelly zes jaar een 
eigen Top 40 country-
band gehad, genaamd 
The Kelly White band. 
Zij wonnen in 1980 het 
Internationale Country 
festival te Uden. In 1986 

werd Kelly door Peter 
van Asten en Richard 
Dubois gekoppeld aan 
de zanger Sjaak Ranzijn. 
Zij vormden toen samen 
het duo Kelly & Sjaak. 

Bel voor meer infor-
matie met Pluspunt, 
tel. 5717113 of mail naar 
r.koning@pluspuntzan
dvoort.nl. Voor vervoer 
met de belbus belt u tel. 
5717373. 
Kom op tijd want vol is 
vol!

Lekker meezingen: 
Mokum in Zandvoort 

Vrijdag 29 september komt Mokumse Kel naar 
Pluspunt (locatie Noord) waar ze vanaf 14.00 uur 
Mokum in Zandvoort zal voorzien van heerlijke 
Amsterdamse muziek. 
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen 
van deze week

Zie ook de volgende pagina!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle spiegels

Donderdag 28 sept. t/m woensdag 4 okt.

Malse Runder Rib- of 
braadlappen 1 kilo € 8,95
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Onze nieuwe collectie 
schilderijen is binnen

Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze 
af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
Zandvoortse Courant bankrekening nummer 
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

10% korting op 
tijdschriften

Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand oktober

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

Bel: Adèle Schmidt. 0622249100 / 0235737267
Brederodestraat 26a www.pureherbal.nl 

Nu vakantiekilo’s wegwerken 
met Herbalife!
Geen consultkosten.
Pashouders: gratis doos heerlijke 
prote ïnerepen bij starters programma.
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Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)

 Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw 
Pannenkoekenhuis Gratis 

cadeautje
bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort
pashouders

De Lachende 
Zeerover

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

Voor houders van de Zandvoortpas:

€ 2,50 korting op een fl es huiswijn!

Voor ZandvoortPashouders
in de maand oktober:
Bij oogmeting 

gratis kalender!
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

 Maand oktober op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffi e na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

Speciale aanbieding: 
Complete bril 

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding: 
Complete bril 

multifokaal € 449,00

Hoogbrekend kunststof 1.6 
incl.superontspiegeling. 

Zandvoortpas 
korting 10% !! 

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

v.a.
€219,- 
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Voor alle 
ZandvoortPashouders 
de aanbiedingen van 

deze week

Voor ZandvoortPas houders:
Bij vervanging van uw CV-ketel 

een Grohe 1000 thermostatische 
douchemengkraan cadeau.

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

10% korting 
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames 

en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij een permanente eyeliner.
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir
korting op 
zwangerschapscursus 

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Zandvoort Optiek

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

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN 
50 % korting

(advertentie)

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.gOp vertoon van 

de ZandvoortPas:
10% korting op 
Russell Athletic joggingpak
Ook voor kids!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93
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De 50PlusBeurs stond er bol van. Langzaam maar zeker kantelt 
het achterhaalde beeld van de ouder wordende mens ‘achter 
de geraniums’. De Utrechtse beurs van vorige week toonde 
een beeld van 50Plussers die vlot en actief willen meedoen. In 
die beeldvorming loopt de commercie voorop; de politiek zal 
ongetwijfeld volgen.

“Denk wat je wilt, doe wat je 
droomt”. In de aangrenzende 
zaal van een van de stands 
op de beurs werden regelma-
tig seminars georganiseerd. 
Lezingen als ‘Cholesterol, wat 
kunt u er zelf aan doen?’ maar 
ook ‘Lijfrente, haal eruit wat 
erin zit!’ konden op ruime be-
langstelling rekenen. De toon 
was gezet: de ouder wordende 
mens is vitaal en draait volop 
mee.

Verleidelijk
Tijdens een grandioze fi-
nale op de eerste dag van de 
50PlusBeurs zijn de winnaars 
gekroond van de ‘Verleidelijke 

2006’. Frederique van Dalen 
uit Den Haag en Gert 
Hulleman uit Zegveld wer-
den als winnaars uitgeroepen. 
Zelfbewustzijn, vitaliteit, le-
venservaring en persoonlijk-
heid scoorden hoger dan ‘rim-
pelvrij’ of ‘superslank’. Doel is 
jong en oud aan het denken 
te zetten over beeldvorming 
rond het ouder worden.

Van deze tijd
‘Het leven is verleidelijk!’ Het 
thema van de 50PlusBeurs. 
Met ruim 85.000 bezoekers 
is de 50PlusBeurs ‘s werelds 
grootste evenement voor ac-
tieve plussers. Het jaarlijkse 

evenement in de Jaarbeurs te 
Utrecht besloeg liefst 40.000 
m2, met ruim 500 stands in 5 
beurshallen met workshops, 
lezingen en presentaties. 
Maar ook vele optredens op 
podia met muziek, show, dans 

Nostalgie: recreatie anno 1963
Gezellig, samen de berm in. Picknicken langs de weg; met 
het hele gezin auto- kijken. Begin jaren zestig trokken com-
plete families met de picknickmand eropuit. De favoriete 
recreatieplek was de berm langs Nederlandse wegen. Plaats 
genoeg, want geluidsschermen en vangrails waren nog niet 
uitgevonden.

‘Bermrecreatie’, een geliefd 
uitstapje. Begin jaren zes-
tig haalde het fenomeen 
alle nieuwsrubrieken. 
Mensen parkeerden 
hun auto langs de 
(snel)weg en gingen 
dan gezellig picknicken 
met het hele gezin. In 
1963 was bermtoerisme 
in Nederland een op-
merkelijk tijdverdrijf.

Te druk al dat verkeer 
recht voor je neus? Wel 
nee, dat was nou juist 
het leuke! Als het vooral 
maar gezellig was. “Als 
je buiten woont, wil je 
wel eens wat verkeer zien”, zo 
vatte een man uit Assendelft 
de lol van het berm recreëren 
samen. Begin jaren zestig be-
steedde actualiteitenrubrie-
ken herhaaldelijk aandacht 
aan het nieuwe fenomeen. 
Mensen die vlak langs de snel-

weg hun klapstoeltje neer-
zetten om daar eens gezellig 
de dag door te brengen. In 

de berm geparkeerde auto’s, 
slapende echtparen, zogende 
moeders en grote hoeveel-
heden zwerfvuil. Voor de ene 
helft van Nederland was het 
een echt dagje uit, voor de an-
dere helft betekende het pure 
verbazing. Wat bezielde die 

mensen? Waarom zochten ze 
niet een rustig picknickplekje 
in het bos? 

Voor de bermrecreanten was 
er niets raars aan. Ze zagen 
het als een gezellige bezig-
heid, lekker languit in het 
gras en ondertussen naar het 
langsrazende verkeer kijken. 
Die ontspannende bezigheid 

zorgde voor wat af-
leiding. De rust van 
het bos sprak vonden 
ze maar niks. “Je wilt 
wat zien, mensen om 
je heen, het is gezel-
liger zo”, vond een be-
woner van het drukke 
Amsterdam. 

Tegenwoordig is het 
verblijf langs de 
snelweg verboden. 
Onmogelijk boven-
dien, want de wegen 
zijn meestal inge-

pakt met geluidsschermen. 
En het aanpalende land-
schap is afgeschermd door 
vreugdeloze industrieter-
reinen. De mensen trekken 
weer braaf naar picknick-
plaatsen en campings voor 
hun dagje rust.

KBO bepleit extra geld armste 
ouderen

Koopkrachtherstel van ouderen met een laag inkomen is niet 
eenvoudig. Vanwege het beperkte inkomen kunnen zij onvol-
doende profiteren van fiscale maatregelen. De ouderenbond 
Unie KBO wil hier verandering in brengen. 

Koopkrachtverbetering. Het 
toverwoord voor mensen met 
een laag inkomen. Veelal ou-
deren zitten in die hoek. De ou-
derenbond KBO is van mening 
dat deze groep een steun in de 
rug verdiend en introduceert 
daarom een nieuwe ‘verzilve-
rende’ overheidsmaatregel.

VIOM
Ouderen die op dit moment 
vanwege hun beperkte inko-
men geen belasting verschul-
digd zijn, moeten in aanmer-
king kunnen komen voor een 
inkomenstoeslag, zo vindt de 
ouderenbond. De Unie KBO 
stelt een nieuw recht voor, 
namelijk het recht op ‘verzil-
vering van inkomensonder-
steunende maatregelen’, af-
gekort VIOM.

Belastingdienst
De Nederlandse fiscus is er 
vooral op uit om geld binnen te 
halen. Via allerlei formulieren 

is teruggave van belasting mo-
gelijk. Maar die moet dan wel 
in een eerder stadium betaald 
zijn. “Beter dan belastingvrij is 
er eigenlijk niet’, zo luidt het 
motto van de belastingdienst. 
Met de recente invoering van 
(uitbetaalde) toeslagen wordt 
echter de toon gezet en vervalt 
dit algemene uitgangspunt 
van de belastingdienst. 

Toeslagen
Bij de zorgtoeslag gaat het om 
een tegemoetkoming in de uit-
gaven aan een ziektekosten-
verzekering. Bij de huurtoeslag 
gaat het om een tegemoetko-
ming in de kosten van het hu-
ren van een woning. Beide toe-
slagen zijn nadrukkelijk niet in 
de vorm gegoten van een extra 
aftrekpost. Er vindt geen verre-
kening plaats met een eerdere 
belasting. Zeer opmerkelijk is 
dat zowel de zorg- als de huur-
toeslag worden uitgevoerd 
door de belastingdienst. 
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en exposities. Dat ouderen 
met hun tijd meegaan bewijst 
het nieuwe fenomeen speed-
daten. Op het speciale “Speed 
Date Terras” is ruim baan ge-

maakt voor het tref-
fen van leeftijdsge-
noten. “Hier treft u 
andere deelnemers, 
die net als u op zoek 
zijn naar gezelschap” 
legt een groot bord 
uit. “Met hen voert 
u korte kennisma-
kingsgesprekjes van 
5 minuten voor een 
eerste indruk”. Via 
een kaartsysteem 
konden de deelne-
mers naar eigen 
inzicht vervolgstap-
pen zetten.

Actief
Ook informatie over 
diverse reismoge-

lijkheden ontbraken niet. In 
een speciale hal werden over 
de bezoekers allerlei toeristi-
sche reistips en weetjes uit-
gestrooid. Van een dagje uit in 
eigen land tot en met een luxe 
zeecruise. Om te onderstre-

pen dat de oudere ook dage-
lijks in actie wil zijn was er op 
de 50PlusBeurs veel aandacht 
voor transport: niet alleen de 
auto, ook de fiets kreeg ruime 
aandacht. Een Nederlandse 
vinding werd gepresenteerd 
als ‘de ideale relax fauteuil’. Het 
Creatief Plein bood een scala 
aan hobby-mogelijkheden. 
Van keramiek tot 3D kaarten 
maken, van beeldhouwen tot 
workshop cadeau inpakken. 
Maar ook de digitale wereld: 
emailen met (klein)kinderen 
en bankieren vanuit de leun-
stoel. In dagelijkse workshops 
leerden bezoekers hoe ze oude 
foto’s en films met de eigen 
computer weer nieuw leven 
in kunnen blazen. Uiteraard 
werden in meerdere stands de 
fabelachtige mogelijkheden 
van het internet voor ouderen 
belicht. 

Een zinvolle en boeiende 
tijdpassering. Een circus-
school verzorgde workshops 
als trapezewerk, kogellopen, 
éénwieleren en jongleren: de 
50Plusser van vandaag is en 
blijft energiek.

50PlusBeurs bewijst het: ouderen tellen mee

 Frederique van Dalen

Bermtoerisme
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 39 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 19 sep-
tember  en de verdere in week 38 door het college
genomen besluiten zijn 26 september vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 3 oktober. Op de
agenda staat:

1 Opening
2 Loting
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Vaststellen agenda
5 Vaststellen notulen van 27 juni 2006
6 Vaststellen notulen 5 september 2006
7 Hamerstukken:

-Beheersverordening algemene begraafplaats
Zandvoort 2007 en beheersverordening dierenbe-
graafplaats Zandvoort 2007
-Derde wijzigingsverordening leges 2006
-Vaststellen vergaderrooster 2007 
-Opdracht aan accountant controle jaarrekening
2006
-Heroriëntatie Stafafdelingen
-Berap 2006-II

8 Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning

9 Intergemeentelijke Samenwerking Belastingen
10 Reactie op voorgenomen vergunning vuurwerkop-

slag
11 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de

Middenboulevard
12 VNG-Manifest van de gemeenten
13 Benoeming voorzitter raadscommissie Projecten en

Thema's
14 Sluiting 

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-
te agenda op de website. Van de definitieve agenda
zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-
baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale
Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-
baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en
22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,
ether FM 106,9).

Commissie Projecten en Thema's 
De Commissie Projecten en Thema's vergadert op 4
oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan
om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst vergadering van 6 september 2006
- Vaste agendapunten:

a inbreng van derden 
b Informatie college/burgemeester
c informatie projecten - zie agendapunt 6
- Presentatie Hulpverleningsdienst Kennemerland 
- Presentatie parkeergarage LDC
- Inspectierapport VROM
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agen-
da als over een eigen onderwerp. Degene die over een
eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-
melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet
uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn
voor een vergadering die de woensdagavond daarop
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven
aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aanmel-
ding moet staan: naam, adres, telefoonnummer en het
onderwerp met een toelichting op een aparte bijlage.
Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn en liefst
worden afgesloten met een concrete vraag, oproep of
iets dergelijks. Naast deze regel gelden extra regels.
Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl (Bestuur >
Raadscommissies > Inbreng en meepraten) of op te
vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 5 oktober vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Reiniging GFT rolemmers
Van 2 t/m 6 oktober worden de GFT-rolemmers
schoongemaakt. Dit gebeurt op dezelfde dag als het
legen van uw rolemmer. Laat uw rolemmer na het
legen staan totdat de schoonmaakploeg geweest is.
Let op: Dit kan ook na 17.30u zijn.

Artikel 25 WRO: vaststelling bestemmingsplan
“Jaarrondpaviljoens”
Bij besluit van 5 september 2006 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort het bestemmingsplan
"Jaarrondpaviljoens” vastgesteld. Het bestemmings-
plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp in die
zin dat aan de begripsomschrijving “bijgebouw” de
volgende zinsnede toegevoegd is: .. dat niet vanuit het
hoofdgebouw rechtstreeks toegankelijk is”.

Het bestemmingsplan met het bijbehorende raads-
besluit ligt met ingang van 29 september 2006 voor
de duur van zes weken voor een ieder ter inzage gedu-
rende de openingstijden bij de centrale balie van het
raadhuis van Zandvoort (ingang Swaluëstraat 2) te
Zandvoort.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad
naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-
ten dat hij niet overeenkomstig artikel 23 Wet op de
Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedu-
rende de termijn van terinzageligging bedenkingen
inbrengen tegen het bestemmingsplan bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem.

Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling van het
plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzich-
te van het ontwerp, kan een ieder gedurende de in voor-
noemde termijn bij Gedeputeerde Staten daart
gen bedenkingen inbrengen.

Toestemming voor laten staan standplaatslocatie 
Op 18 september 2006 hebben Burgemeester en wet-
houders van Zandvoort toestemming verleend (ver-
zonden 20 september 2006) aan mevrouw Treffers om
de verkoopwagen op de standplaatslocatie te laten
staan tijdens de A1 races op 29 en 30 september 2006
en 1 en 2 oktober 2006.

Vergunningen
Milieuvergunning Verleend
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort maakt het volgende bekend:

- Kroon Vis B.V., een veranderingsvergunning voor een
visverwerkend bedrijf aan de Curiestraat 2 lmn te
Zandvoort.

De milieuvergunning ligt van 29 september tot 11
november 2006 ter inzage bij de Centrale Balie en bij
de Milieudienst IJmond. Tot 11 november 2006 kan
tegen deze vergunning door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den
Haag.

Bij van spoedeisende belangen kan tevens een voor-
lopige voorziening worden aangevraagd bij de
Voorzitter de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Geen beroep kan worden ingesteld door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen
de ontwerpvergunning.

Algemene informatie Milieudienst IJmond -
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres:
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38
63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-
ijmond.nl

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:

- Kostverlorenstraat 110, uitbreiden woning, verzon-
den 18 september 2006, 2006-116Rv.

- Perceel duingebied Kraansvlak nabij het Zwarteveld,
verzonden 18 september 2006, 2006-117Lv.

- Oosterparkstraat 8, verwijderen draagmuur, verzon-
den 20 september 2006, 2006-147Lv.

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 bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het
is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.
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Softbal

Sportpark feestelijk gesloten
Na ruim een halve eeuw 
is afgelopen zaterdag het 
Kennemer Sportpark met 
een feestelijke dag beslo-
ten. Het sportpark was 
vele jaren de thuishaven 
van de sporters van de 
rksv The Zandvoort Boys, 
dat in 2003 samen met 
Zandvoortmeeuwen hand-
bal de Zandvoortse Sport 
Combinatie vormde. De 
voetbal-, honk- en softba-
lafdelingen verhuizen per 1 
oktober naar het sportcom-
plex Duintjesveld waar nu al 
de handbal –en tennisafde-
ling van ZSC hun accommo-
daties hebben.

Afgelopen zaterdag was het 

vanaf 13.30 uur een trefpunt 
van een groot aantal oud-
leden en bestuurders. Het 
programma bestond uit 
een voetbalwedstrijd voor 
dames en heren, die beiden 
zeer geanimeert verliepen. 
Een zelfde opzet voor de 
softbalafdeling, waar het 
opvallend was dat de teams 
van oud-spelers/speelsters 
nog uitstekend uit de voe-
ten kwamen.

De dag werd besloten met 
een barbeque gevolgd door 
een feestavond met live 
muziek. Met het sluiten van 
het sportpark is een stukje 
Zandvoortse sporthistorie 
afgesloten. 

Basketbal

Dames winnen, heren verliezen
De eerste thuiswedstrijden van de dames en heren teams 
van The Lions zijn met wisselend succes verlopen. De dames 
wonnen met groot gemak en verschil van Hoofddorp 2,  
de heren waren 
niet opgewassen 
tegen Challen-
gers, eveneens 
uit Hoofddorp.

Al in het eerste 
kwart lieten 
de dames van 
coach Johan 
Beerepoot zien 
dat ze geen moeite hadden 
met hun tegenstanders. 
Vooral de break leverde veel 
punten op. Bij rust was het 
verschil al 14 punten (27-13). 
In het derde kwart, normaal 
gesproken voor de teams 
van Lions een ramp, brach-
ten onze plaatsgenoten deze 
stelling volledig om zeep. 
Door snelle aanvallen en 
goed verdedigend werk was 
de stand bij aanvang van 
het derde kwart 42-14. Met 
andere woorden: Hoofddorp 
had slecht één puntje in tien 
minuten basketbal weten 
te verzamelen. Uiteindelijk 
werd er een simpele maar 
verdiende overwinning ge-
boekt: 53-20.

Heren
Bij de heren was er in eerste 
instantie niets aan de hand. 
Vooral een degelijke verde-

diging zorgde ervoor dat bij 
rust een voordelige marge 
van 7 punten op het score-
bord stond: 37-30.

Wat bij de dames om zeep 
werd geholpen, was weer 
standaard bij de heren. 
De voorsprong werd wel 
om zeep geholpen. Veelal 
slecht genomen schoten 
en een wat haperende aan-
valsrebound, zorgde ervoor 
dat Challengers dichterbij 
kwam en ook nog de leiding 
in handen nam. Onterechte 
irritaties over het goed lei-
dende duo was als een voor-
bode dat Zandvoort waar-
schijnlijk niet zou winnen, 
hetgeen ook geschiedde. 
Na wat stuiptrekkingen die 
Lions tot twee keer toe bijna 
op gelijke hoogte bracht, 
werd een 68-75 nederlaag 
geleden.

Voetbal  (Zaterdag)

Nipte winst op Duintjesveld
Wat eigenlijk ‘een makkie’ had moeten worden, bleek in de 
praktijk toch een stuk moeilijker. Het keurcorps van Pieter Keur 
leek naar een gemakkelijke overwinning te gaan, maar moest 
een groot gedeelte van de tweede helft toch nog oppassen om 
een remise tegen Monnickendam te voorkomen.

Het duurde 39 minuten voor-
dat het sterkere Zandvoort 
op voorsprong kon komen. 
Vincent Hompes kreeg van 
Robin Castien uit een snel 
genomen vrije trap de bal op 
maat en liet het net bollen, 1-
0. Na de thee ging Zandvoort 
door en binnen 7 minuten was 
de stand al 3-0 in het voor-
deel van onze plaatsgenoten. 
Eerst verschalkte Castien met 
een schitterende lob keeper 

Remco Wortel, even later stel-
de hij Hompes in staat om 
zijn tweede doelpunt van de 
dag aan te tekenen.

Tien minuten later zag de 
warrig leidende scheids-
rechter uit zijn ooghoek 
dat Zandvoort keeper Jorrit 
Schmidt een trappende be-
weging maakte naar één van 
zijn tegenstanders met een 
strafschop als gevolg. Jesse 

Lissouer maakte geen fout en 
bracht zijn team terug in de 
wedstrijd, 3-1.

Met een kwartier te gaan 
kon Lissouer zelfs de aan-
sluiter scoren. Hoog boven 
zijn tegenstanders kopte hij 
een mooie voorzet achter 
Schmidt, 3-2. Zandvoort kreeg 
het aanvankelijk steeds moei-
lijker, maar omdat de gasten 
meer aanvallende inspira-
ties kregen, kreeg Zandvoort 
meer ruimte die dan ook be-
nut werd. Helaas konden Ivo 
Hoppe, Sven van Nes en Ferry 
Boom het net niet meer vin-
den. Een verlossend eindsig-
naal van de scheidsrechter 
zorgde voor opnieuw drie 
punten voor Zandvoort.

Stand 2e klasse A:
1 ZOB: 4 – 10
2 SV Zandvoort: 4 – 9
3 EDO hfc: 4 – 9
4 HCSC: 4 – 7
5 Wieringermeer: 3 – 6
6 EVC: 4 – 5
7 Kennemerland: 4 – 5
8 Castricum: 4 – 4
9 ZCFC: 3 – 3
10 Marken: 4 – 2
11 Aalsmeer: 4 – 2
12 Monnickendam: 4 - 1
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Voetbal  (Zondag)

SV Zandvoort kon niet doordrukken
De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben in Vijfhuizen 
tegen DSOV een goed begonnen wedstrijd niet af kunnen  
maken. Enigszins geflatteerd werd het een 3-1 nederlaag.

Een jong Zandvoort had van-
af het begin het betere van 
het spel. Redelijk gemakkelijk 
konden zij op het middenveld 
een meerwaarde opbouwen 
en zodoende enige doelpogin-
gen creëren. Toch zou DSOV 
als eerste een voorsprong 
nemen. In de 16e minuut kon 
Zandvoort keeper Edward 
de Jonge Urbach de aanstor-
mende Marco Oltshoorn niet 
stoppen. Ook een vertwijfelde 
poging van Aron Kuilder kon 
het tegendoelpunt niet meer 
in de weg staan, 1-0. Toch zou 
Zandvoort vlak voor rust ge-
lijk komen. Een schitterende 
vrije trap van Ismael El Bakkali 
spatte op de blonde krullen 

van Patrick van der Oord uit-
een en vond het net, 1-1.

Na rust een ander Zandvoort. 
Veel onzorgvuldige passes, 
een te laag tempo en een 
doelman die al de pech van 
één jaar in één wedstrijd over 
zich heen kreeg. Het was de 
pech van een slecht genomen 
achterbal die via de kruin van 
een DSOV’er precies in de voe-
ten van Remco Meerstra viel. 
De aanvaller wist daar wel 
wat van te maken, 2-1.
Nadat Faisel Rikkers met rood 
de kleedkamer mocht opzoe-
ken (opzettelijke overtreding 
buiten de lijnen), konden 
de thuissupporters nog een 

keer juichen. Een schot dat 
van richting werd veranderd, 
sprong over de duikende De 
Jonge Urbach heen, 3-1.

Komend weekend zijn alle 
teams van SV Zandvoort vrij 
in verband met de A1GP races. 
De KNVB is uiteindelijk ge-
zwicht voor de argumenten 
van SV Zandvoort dat om op-
schorting had gevraagd.

Stand 4e klasse D:
1 Olympia: 4 – 7
2 Bloemendaal: 4 – 7
3 Ripperda: 3 – 6
4 DSS: 3 – 6
5 Schoten: 4 – 6
6 Zwanenburg: 3 – 5
7 De Brug: 4 – 5
8 DSOV: 4 – 5
9 SV Zandvoort: 3 – 4
10 BSM: 3 – 1
11 DIOS: 3 - 0
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Jeffrey v.d. Broek in een pas de deux
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Wie wordt Zandvoorter van het jaar 2006?
Geef uw kandidaat op via jury@zandvoortsecourant.nl

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis! Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

Elke donderdagavond
”Blues Night”

met medewerking van
dutchcoastradio.nl 
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Dineren op het strand met uitzicht over zee.
 Voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht met de taxi.

Geniet van het tweewekelijkse 
driegangen-menu (€ 24,50) 

of van de culinaire gerechten van 
de á la carte kaart 

en laat u verwennen door u letterlijk 
van deur-tot-deur te láten rijden.

Geen nat pak, geen BOB nodig 
en toch een lekker wijntje bij het diner. 

Deze actie met Taxicentrale Zandvoort geldt alleen 
binnen Zandvoort 

van 2 oktober 2006 tot 31 maart 2007.

Voor informatie en reserveringen kunt U bellen 
naar Take Five

Take a Taxi to Take Five

023-57 16 119
023-57 12 600

Take Five aan Zee 
Taxi Centrale Zandvoort 

Beautysalon Sara
Na 6 jr. met plezier bij Kapsalon 

Marjo Fijma te hebben gewerkt, was ik
Jos Spierieus

weer toe aan een nieuwe uitdaging!
Daarom ben ik deze maand weer

voor mijzelf begonnen bij
Beautysalon Sara – Achterweg 1a 

– Zandvoort
Geopend: di-do-vrij-en zaterdag

Tel.: 06 21 95 09 48

Heeft u 
MOEITE MET LEZEN 

EN SCHRIJVEN? 
U bent echt niet de enige. Doe een cursus 

bij het ROC Nova College. Ook Engels, 
rekenen en computerlessen. Gratis proefl es!
Kom kennis maken tijdens de Week van het 
Leren. Van 25 t/m 28 september bent u elke 

dag welkom op de Nassaulaan 37 te Haarlem. 
U ziet ons ook op alle markten. Als u zich gelijk 
inschrijft, betaalt u geen administratiekosten.

Bellen kan ook. Tel. 531 95 53 
vraag naar Annet Flink.
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Autosport
 (herhaalde oproep)

Aan de ondernemers 
van Zandvoort

Tijdens een openbare commissievergadering over het 
Louis Davidscarré is ons gebleken dat er onder de onder-
nemers van Zandvoort de wens bestaat parkeerplaatsen 
af te nemen in een nog te realiseren parkeergarage in 
het centrum van Zandvoort. De parkeergarage zal naar 
verwachting in 2009/2010 beschikbaar komen.  
Via deze advertentie willen wij (vrijblijvend) deze be-
hoefte inventariseren zodat de uitkomst meegenomen 
kan worden in de besluitvorming over het benodigde 
aantal parkeerplaatsen in de garage.  
Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop of huur van 
één of meerdere plaatsen in de nog te realiseren par-
keergarage dan verzoeken wij u dit via onderstaande 
bon aan te geven. 
College van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

(advertentie)

Vrijblijvende behoefte-inventarisatie parkeerplaatsen in 
parkeergarage in de Louis Davidscarré:

Naam bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode/woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam contactpersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heeft behoefte aan:     
- minimaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- maximaal aantal af te nemen koopparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en/of
- minimaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- maximaal aantal af te nemen huurparkeerplaatsen 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
en 
- is bereid te betalen per parkeerplaats per jaar aan huur
 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- is bereid te betalen per parkeerplaats bij koop  
 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U kunt deze inventarisatiebehoefte in een ongefrankeer-
de enveloppe toezenden aan: 

Het college van Burgemeester en wethouders van Zandvoort
t.a.v. mevr. W. v.d. Poel
Antwoordnummer 25
2040 VB Zandvoort
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Eerste kampioenschappen bij Trophy of the Dunes
Tijdens het afgelopen weekend zijn de eerste kampioenschap-
pen binnen gehaald bij de Trophy of the Dunes. In de Dunlop-
SportMaxxClioCup en in de Van Uitert Formule Ford First Divi-
sion zijn de kampioenen bekend. 

Bij de Clio Cup ging Mike 
Verschuur met de titel aan 
de haal en in de Formule 
Ford werd Zandvoorter Jan 
Paul van Dongen opgevolgd 
door het jonge talent Nicky 
Catsburg.

Clio Cup
In de DunlopSportMaxxClio-
Cup had Emmenaar Bertus 
Sanders slechts een theore-
tische mogelijkheid om het 
kampioenschap binnen te ha-
len. Daarvoor moest Verschuur 
een misser maken, iets wat 
de jonge Nijmegenaar niet 
deed. In de tweede race leek 
Sanders zich goed te revan-
cheren voor de tegenslag die 
hij in de eerste race had, maar 
door een technisch manke-
ment, de vlammen sloegen 
onder de wagen vandaan, 
was een hoge notering niet 
meer mogelijk. Uiteindelijk 
wist Verschuur ook de twee-
de race te winnen, waardoor 

hij onbereikbaar werd voor 
de concurrentie. In de tweede 
race verdween Tim Buijs op 
hardhandige manier uit de 
race. De Clio-rijder sloeg over 
de kop en kwam met de wie-
len naar boven, bovenop de 
vangrail terecht bij het ingaan 
van de Slotemakerbocht.

Formule Ford
In de race bij de First Division 
in de Formule Ford was de 
spanning tussen Romano de 
Ruit en Nicky Catsburg om te 
snijden, maar de heren hiel-
den het netjes. In de eerste 
race wist veteraan Michel 
Florie de race te winnen voor 
Catsburg. In de tweede race 
wist de Fransman Benoit 
Perret de winst naar zich toe 
te trekken, waardoor Catsburg 
andermaal de beste in de First 
Division was. 

Cupra Cup
De Shell Helix Seat Cupra 

Cup heeft het hele seizoen 
last van een mager startveld. 
Dit weekend bleken maar 
tien wagens mee te doen. 
Waaornder Landmacht cou-
reur Marcel Duits, die onder 
meer door de afwezigheid van 
regerend kampioen Ronald 
Morien en Ferry Duivenvoorde 
de lange afstandsrace wist te 
winnen met zijn teamgenoot 
Ronald Sarink. Tweede wer-
den Hoekzema en Oudshoorn 
en derde, ook opvallend, prins 
Bernhard junior samen met 
Zandvoorter Allard Kalff. In 
de sprintrace werd de Prins 
andermaal derde en gaf toe 
dat het samenrijden met 
Allard Kalff wel degelijk heeft 
geholpen om dit resultaat te 
behalen. “Natuurlijk neem je 
daar iets van mee en dit is wel 
een aanmoedigingsprijs om 
met de sport door te gaan”, 
aldus een dolgelukkige prins 
Bernhard junior. 

130i Cup
Bij de BenQ Siemens BMW 
130i Cup was na een aantal 
akkefietjes Bas Schothorst de 
winnaar van deze race. In het 
kampioenschap gaat het tus-
sen Riccardo van der Ende en 
Jan Joris Verheul. Deze twee 
kregen straffen opgelegd 
vanwege een aantal dingen 
die volgens de wedstrijdlei-
ding niet door de beugel kon-
den. Door de tijdstraf die van 
der Ende kreeg, ging de derde 
plek naar Zandvoorter Dillon 
Koster die een fantastische 
race reed, na zijn teleurstel-
lende kwalificatie. Ook Allard 
Kalff reed mee, maar meer 
dan een plek buiten de top 
tien zat er voor hem niet in. 

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat in Zandvoort leeft. 
De adverteerders in de krant van deze week zijn: (in alfabetische volgorde)

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Autobedrijf Zandvoort
Bakker Paap
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
De Heeren

Gemeente Zandvoort
Greeven,  
 Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Jos Spierieus
Lokaal ‘t
Monuta
Nova College
Pluspunt
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout
Take Five
Trade Ard Automobielen
Wapen van Zandvoort

Van der Valk & 
 Swart notarissen
Willemse  
 Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
A1 bijlage
Asian Delights
Auto Strijder
Bertram & Brood
Bruna
Café Neuf
Café Oomstee
Danzee
De Nieuwe Puur

Dubrovnik
Holland Casino
Laurel & Hardy
Parfumerie 
 Moerenburg
Pole Position
Promotie Groep 
 circuit en centrum
Take Five
Toko Bintang
Van Schaik, makelaar
Vrijehuizenmarkt.nl
Wok Palace
Zaras, Café Restaurant

Prins Bernhard junior (l) en Allard Kalff 
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

VAN GALENSTRAAT 184 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt, royaal
3-kamerappartement, verbouwd naar 2 kamers

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 2002 luxe 
gerenoveerd complex Sonnevanck, beschikt over een lift

• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht
• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 195.000,-

 LOUIS DAVIDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

• Midden in het centrum van Zandvoort gelegen,
goed onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)

• Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig
dakterras van ca. 40 m2 op het zuidwesten gelegen

• Moderne open keuken, 2 slaapkamers en een moderne 
badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine

• Woonoppervlakte ca. 75 m2

 RONALD KETELLAPPERSTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamermaisonnette met een hippe 
uitstraling door gebruik van niet-alledaagse materialen

• Achtertuin (west) met achterom, balkon en een garage
• Moderne woonkeuken, uitgevoerd in jaren 50 stijl
• Moderne badkamer voorzien van wastafelmeubel,

douchecabine en ligbad
• Woonoppervlak ca. 90 m2

Vraagprijs: € 279.000,-

 ZEEWEG 110 OVERVEEN

• 2-kamermaisonnette, uniek gelegen aan het
Bloemendaalse strand in kleinschalig complex

• Woonkamer met toegang naar terras met
fantastisch zeezicht

• Royale slaapkamer, luxe badkamer v.v. whirlpool,
sauna, douchecabine en een separaat toilet

• Compleet luxe gemeubileerd en gestoffeerd

• Sfeervol ingericht cafébedrijf v.v. complete horeca
keuken, opslag, kantoorruimte en 2 toiletgroepen

• Souterrainwoning met eigen entree en ruime
bovenwoning (verhuurde staat) met eigen opgang

• Dit goedlopende bedrijf ligt aan een woon/winkelstraat
• Pand beschikt over een volledige horecavergunning
• Woonoppervlakte en bedrijfsruimte totaal ca. 317 m²

Vraagprijs: € 695.000,- (incl. goodwill en inventaris)

Vraagprijs € 325.000,-

 ZEESTRAAT 46 “DE KIPPETRAP” ZANDVOORT

Vraagprijs: € 239.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3-etage
tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland,
4 slaapkamers en een moderne badkamer

• Design radiatoren in de woonkamer en keuken
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage
• Woonoppervlakte ca 165 m², inhoud ca. 450 m³

Vraagprijs: € 349.000,-

 DORPSPLEIN 5 ZANDVOORT

• Goed onderhouden en verrassend woonhuis midden 
in het centrum en op ca. 200m van het strand gelegen

• Moderne keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers
• Tuin (west) met achterom en parkeren op eigen terrein
• Door de aparte entree is het mogelijk om het souterrain te

verhuren of als praktijkruimte/kantoor aan huis te gebruiken
• Woonoppervlakte ca. 115 m2 , inhoud ca. 430 m3

Vraagprijs: € 324.500,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Actueel P5 Raadsvergadering
Actueel P9 Mooiste voortuinen

2e jaargang • nummer 40 • 5 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl

1

Geldig t/m zondag 8 oktober

• Korenspelt brood  € 1,25

• Appelkanjer € 1,95
 
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

7 oktober 
haalt de ecocar weer 

Klein Chemisch Afval op

De Mannetjes
Te veel geluid 

tijdens A1-weekeinde

‘Ze hebben zeker net 
gemeten toen die F16’s 
over kwamen vliegen’

Ondanks de mededeling dat 
Jos Verstappen niet zou star-
ten en er gevreesd werd dat 
dit een nadelige invloed op 
het bezoekersaantal zou heb-
ben, tijdens het drie dagen 
durende evenement vonden 
toch circa 140.000 bezoekers 
de weg naar onze nationale 
motorsporttempel. Bij de or-
ganisatie was al verbaasd 
gereageerd toen vrijdag een 
slordige 30.000 bezoekers, 
velen in het oranje alsof het 
een voetbalinterland was, de 
verrichtingen van de coureurs 
gadesloegen. Toen er zaterdag 
nog eens 40.000 kwamen en 
zondag als klap op de vuurpijl 
bijna 80.000, werd duidelijk 
dat A1GP in Nederland leeft, 
met of zonder Verstappen.

NS had problemen
De racedag op zich begon re-
delijk chaotisch bij de NS. Van 
te voren was er met 25.000 rei-
zigers rekening gehouden. Het 
werden er uiteindelijk 40.000! 
Nadat er extra materieel was 
ingeschakeld, was de massa 
mensen snel verwerkt. Aan de 
oproep van de overheden om 
vooral per openbaar vervoer of 
per fiets of brommer te komen, 
werd dus, gezien de rijen twee-
wielers die in de omgeving van 
het circuit stonden, massaal 
gehoor aan gegeven.

Veelal positieve reacties
De inwoners van onze bad-
plaats hebben voornamelijk 
positief gereageerd op dit 
weekend. Veel emails zijn bij 
de redactie van deze krant bin-
nengekomen waarin vooral 
werd aangehaald dat men 
aangenaam verrast was over 
vooral het geluid dat deze 
klasse met zich meebrengt. 
Opmerkingen als: “ik ben lek-
ker buiten gaan zitten om van 
het geluid te genieten” en “dit 
doet mij weer aan de gouden 

tijd van voor 1986 herinneren, 
van de formule 1” werden veel 
geplaatst.

Horeca
Ook de horeca in het centrum, 
veelal een mopperende be-
drijfstak in Zandvoort, was 
zeer te spreken over het aantal 
mensen dat het centrum wist 
te vinden. Dit kwam vooral 
door een goede samenwer-
king tussen diverse onderne-
mers. Er was een route van 
vlaggen uitgezet vanaf het 
circuit richting centrum, waar-
door de circuitbezoekers na 
afloop van de race eenvoudig 
de weg naar het dorp wisten 
te vinden. Ook was er gezorgd 
voor gratis pendelbussen die 
af en aan reden. 

Nauwelijks file
Ook de ‘afvoer’ van de auto’s 
verliep ‘gesmeerd’. Slechts 
een betrekkelijk korte tijd 
was er sprake van file binnen 
Zandvoort. Het leed was dan 
ook al circa 20.00 uur voorbij. 
Dat komt mede door de sa-
menwerking (eindelijk!) tus-

In drie dagen tijd passeerden ca. 140.000 bezoekers de poorten van het circuit Foto: Femke Stroes 

sen de gemeente Zandvoort en 
haar buurgemeenten Haarlem, 
Heemstede en Bloemendaal. 
De doorstroom vanuit 
Zandvoort kreeg voorrang op 
het lokale verkeer. Een woord 
van lof derhalve aan de poli-
tiekverantwoordelijken en hun 
ambtenaren voor het overleg 
dat aan deze  maatregelen ten 
grondslag heeft gelegen.

Nog drie jaar
Niet alleen de toeschouwers 
waren tijdens het weekend 
‘spekkoper’. Ook Hans Ernst, di-
recteur Circuit Park Zandvoort, 
heeft goede zaken gedaan. 
Zaterdag werd met de A1GP 
World Cup of Motorsport or-
ganisatie een contract gete-
kend, waardoor dit geweldige 
race-evenement ook de ko-
mende drie jaar in Zandvoort 
plaatsvindt. 

De afgelopen seizoensstart van de 
A1GP heeft bij veel Zandvoorters 
een gevoel van nostalgie gebracht. 
Oude tijden herleefden. Vooral op 
de zondag, toen vele duizenden be-
zoekers Circuit Park Zandvoort be-
zochten. De grote stroom toeschou-
wers werd door de NS, gemeente 
Zandvoort (en buurgemeenten), 
Circuit Park Zandvoort en de politie 
bijna routineus verwerkt.

A1GP brengt nostalgie bij velen

Rubriek P15 Wijn van de maand
Sport P23 A1GP raceverslag

Mercedes ML320 Automaat
b.j. 1999, 218900km, €15950

nu €15500
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING
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Burgerlijke stand
22 september 2006 - 29 september 2006

Gehuwd: 
Zwemmer, Jan en: Oerlemans, Catharina Jacomina
Helder, Wouter en: Wagner, Natasja
Logmans, Emil en Lefferts, Yvette Annemarie 

Overleden:
De Vries, Elly Adalberta Florence, 65 jaar oud
Oomkes, Garreld, 79 jaar oud

Kerkdiensten
ZONDAG 8 OKTOBER
Gereformeerde Kerk, Julianaweg
14.30  uur ds. J. Tiersma en prof. dr. M.J. Brinkman
Deze laatste reguliere dienst is uitsluitend 
toegankelijk voor genodigden!

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

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07
Tot volgend jaar!

02.44
03.22
04.10

-
-
-
-
-

 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12

1 1 . 1 4
12.59
14.06
00.19 
01.04
01.48
02.48
03.38

15.05
15.50
1 6 . 3 1
04.51
05.31
06.14
06.59
07.45

22.59
23.39

-
14.50
1 5. 3 4
1 4 .1 4
14.58
15. 49

-
-
-

1 7. 1 0
1 7. 5 1
18.36
19.19
20.01

Oktober Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 25.000 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Familieberichten

Lieve Opa,

Je bent nu een “STER”.
Ik kan je niet meer knuffelen,

want je bent heel ver...
Ik zal je héél erg missen!

Jordey

Boeiende hobby op 
de vierkante centimeter 

jubileert
Vol vuur en passie praten ze over hun hobby. Op 
de tafels vóór hen staan de postzegelalbums strak 
in het gelid. De Zandvoortse postzegelclub orga-
niseerde afgelopen zaterdag een ruilbeurs. Naast  
eigen leden waren ook liefhebbers uit de regio naar 
Pluspunt in Noord gekomen.

door Ton Timmermans

Uit een berg postzegels 
diept hij een exemplaar 
op dat nog ontbreekt in 
zijn  collectie. Zoals bij 
de meesten het geval is, 
begon zijn verzameling 
ergens in zijn jeugd. “Ik 
verzamelde alle soorten 
postzegels, van enige 
structuur was in het be-
gin van mijn hobby geen 
sprake”, vertelt voorzit-
ter Frans Tervelde.

De meerderheid van 
de verzamelaars op de 
beurs in Pluspunt Noord 
is 50Plusser en heeft in 
zijn of haar verzameling 
inmiddels ordening ge-
bracht. De collecties zijn 
keurig gerubriceerd op 
land of thema. Daarbij 
is ondersteuning van 
het verzamelen in club-
verband best welkom. 
Voor haar leden orga-
niseert de Zandvoortse 
Postzegelclub regel-
matig postzegelveilin-
gen in het gebouw van 
Pluspunt, maar ook op 

internet: http://www.
xs4all.nl/~anna99fr/
Postzegel.

Met veel plezier, maar 
met gemengde gevoe-
lens voor de toekomst, 
vertelt Frans Tervelde 
over zijn club. “Precies 
25 jaar geleden heb ik 
samen met Jan Alblas 
de club opgericht”, her-
innert de oprichter zich 
nog, “Het is moeilijk 
van het stempel ‘suffig’ 
af te komen.” De club 
onderhoudt contacten 
met filatelisten in de 
hele regio. Tweemaal 
per maand organise-
ren de Zandvoortse 
Postzegelclub en de 
Verzamelbeurs Zand-
voort een gezamen-
lijke avond. De club telt  
ongeveer 45 leden, 
waarbij penningmees-
ter Heiny den Duijn 
aantekent dat de club-
avonden best gezellig 
zijn en “We verdwijnen 
niet in de massa.” 
Nadere inlichtingen: 
tel. 5378129.
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Column
Nazomeren in
Zand voort
Met zo’n heerlijke nazo-
mer is het fijn thuis komen. 
Toch moet ik altijd weer een 
‘knopje’ omzetten. Altijd. 
Na een kort of lang verblijf 
in het buitenland. Want 
dáár heb ik tijd om te lezen. 
Dagelijks te zwemmen. Het 
licht is in zuidelijker landen 
anders. De mensen vriende-
lijker? Of lijkt dat nou maar 
zo. In Spanje stoppen ze in 
ieder geval wél bij een zebra-
pad. Je hoeft je voet maar op 
de rand te zetten of er wordt 
gestopt. Hier ben ik, nu al, 
bijna plat gereden. 
‘Knopjes’ omzetten. Ik doe het 
ook als ik naar de tandarts 
moet. Bij een trieste begrafe-
nis. Lang wakker liggen. En 
noem maar op. Die ‘knopjes’ 
werken écht. Alleen de eerste 
nacht thuis in bed lukte dat 
niet. Ik kreeg de knop maar 
niet om gedraaid. Wakker lig-
gend miste ik het ruisen van 
de zee. De vage geluiden van 
de flat. Het getjoeketjoek van 
in de verte voorbij varende 
boten. Blij om thuis te zijn? 
Ja, natuurlijk. Altijd weer. De 
grijnzende toet van echt-
genoot achter het raam op 
Schiphol. Zwaaiend. Hallo, ik 
ben er hoor! De knuffels van 
de kinderen en kleinzoon. Fijn 
dat je weer heelhuids thuis 
bent mam, oma. Weggaan is 
fijn. Thuis komen altijd weer 
heerlijk. Ik las in de krant over 
eenzame vijftig plussers. 
Nooit iemand die je wel-
kom heet als je thuis komt. 
Een arm om je heen slaat. ‘k 
Neem me voor om dat vaker 
te doen. Ik hoorde laatst een 
(nog) ouder iemand zeggen: 
“Ik krijg bijna nooit meer een 
kus.” Mensen hebben het 
tegenwoordig zo druk met 
zichzelf. Winkelen. Uitgaan. 
Bioscoopbezoek. Theater. 
Telefonerend staan ze je te 
woord. Met een walkman op 
lopen ze op straat. Alles om 
zich heen vergetend. O jee! Ik 
dwaal af. Vergeet het knopje 
‘column schrijven’ om te zet-
ten.... Na dit artikel gaat het 
knopje ‘tuinieren’ en daarna 
‘wassen en strijken’ op alarm. 
Welk knopje ik het leukst 
vind? Met vakantie gaan na-
tuurlijk! 

Lienke Brugman

Cartoon  Hans van Pelt

Hans Ernst 
blikt terug op A1GP

“Wij kijken terug op een zeer succesvol A1GP weekend”, aldus 
Hans Ernst, directeur van Circuit Park Zandvoort. Met 140.000 
bezoekers is de A1GP één van de succesvolste evenementen 
die ooit op Circuit Park Zandvoort zijn georganiseerd.

Volgens Ernst zijn er tot nu 
toe over het algemeen weinig 
op- of aanmerkingen: “De be-
zoekers waren fantastisch, de 
coureurs hebben een span-
nende race laten zien en het 
eindfeest georganiseerd door 
het Holland Casino was zeer 
geslaagd. Kortom, de A1GP 
World Cup of Motorsport kan 
volgend jaar terugkomen.”

En dat doet de organisatie dan 
ook. Circuit Park Zandvoort 
heeft afgelopen weekend een 
driejarig contract afgesloten 
met de A1 organisatie. “We 
weten nog niet welke race-
datum wij krijgen toegekend, 
maar het zal wel eind septem-
ber of in begin oktober vallen”, 
aldus Ernst. De enige smet op 
het evenement is de boete 
die Circuit Park Zandvoort van 
de Provincie Noord-Holland 
waarschijnlijk gaat krijgen. 
Volgens de provincie zijn de 
geluidsnormen overschreden 
maar volgens Ernst is daar 
geen enkele sprake van.

“Wij hebben gewoon een 
vergunning om drie dagen 
maximaal 75 dBa te mogen 
produceren. Alle drie de da-
gen zijn we onder deze maxi-
male waarde gebleven. Het is 
dus grote onzin wat de pro-
vincie Noord-Holland zegt”, 

aldus Ernst, “waar wel sprake 
van kan zijn is het verschil van 
inzicht. In de wet staat dat 
als is aangetoond dat het ge-
luid dat wordt geproduceerd 
hinderlijk en eentonig is, dat 
de maximale waarde van de 
geluidsnorm wordt terugge-
draaid naar 70 dBa. Maar daar 
is naar mijn mening absoluut 
geen sprake van geweest, dus 
ik ga er vanuit dat eventu-
ele boetes ongegrond zullen 
zijn”, verklaart Ernst. “Als het 
Circuit toch de boetes krijgt 
opgelegd worden er stappen 
ondernomen. Natuurlijk gaan 
wij naar de rechter en zorgen 
ervoor dat wij in ons gelijk ko-
men te staan. Al moeten we 
door tot aan de Hoge Raad, 
betalen gaan we niet”, sluit 
hij strijdvaardig af.

Sfeervol 
Zandvoort tijdens A1GP

Niet alleen op het circuit was het een feest afgelopen week-
end. Ook in het dorp was het één en ander te beleven. De 
werkgroep Promotie Circuit & Centrum Zandvoort (vertegen-
woordigers van 132 (!) ondernemers en de Gemeente) heeft de 
aankleding, de logistiek en het programma van dit weekend 
verzorgd. 

Het grootste deel van het 
publiek was natuurlijk op 
en rond het circuit te vin-
den, maar het was zater-
dagmiddag zeker niet saai 
in het dorp. Integendeel, 
er heerste een gezellige en 
vrolijke sfeer. Vooral op het 
Raadhuisplein, waar kinder-
spelen, orkesten, Percussion 
en straatartiesten voor ver-
maak zorgden. Op het plein 
was onder andere een race-
parcours gemaakt, waar 
kinderen met hun raceau-
to’s een wedstrijdje kon-
den houden. Dit met op de 
achtergrond de Braziliaanse 
klanken van de trommels. 

Het zonnetje hielp uiteraard 
ook mee aan de sfeer. De ter-
rasjes waren goed gevuld.

Veronica Roadshow
Zaterdagavond was het 
swingen in de feesttent op 
het Gasthuisplein tijdens de 
Veronica Roadshow. Helaas 
ging de stekker er om 00:00 
uur uit, maar velen wisten 
hun weg te vinden naar de 
verschillende uitgaansgele-
genheden in Zandvoort.

‘It was a man’s world’
Speciaal voor de A1GP 
stond er afgelopen week-
end een grote feesttent 
naast Holland Casino. 
Vrijdagavond zorgde Gijs 

Staverman, bekend van ra-
dio en televisie, voor de mu-
ziek. Er waren verschillende 
activiteiten in de feesttent 
georganiseerd, alles had 
met raceauto’s en snelheid 
te maken. Je kon bijvoor-
beeld in een simulator racen 
en daar prijzen mee winnen. 
Er was een bandenwissel-
spel, een aantal F1-show-
cars waren te bewonderen 
en je kon op de foto in een 
F1 bolide van Midland. Ook 
liep er een look-a-like van 
Michael Schumacher rond, 
samen met twee sexy pits-
poezen. ‘It’s a man’s world’ 
was het thema en dat was 

duidelijk. De vrouwen waren 
ruimschoots in de minder-
heid. Het was vrijdag niet al 
te druk. Zaterdagavond liep 
de feesttent een stuk voller. 
Publiekstrekker Tatjana had 
zich helaas (?) op het laat-
ste moment ziek gemeld, 
maar voor haar in de plaats 
traden Sonja Silva en Valerie 
Zwikker (eveneens bekend 
van televisie) op. Het man-
nelijke publiek was eerst af-
wachtend, maar de zingen-
de dames wisten door hun 
spontaniteit de tent toch 
goed mee te krijgen. Een 
stralende Peter Michalides, 
directeur van Holland Casino 
Zandvoort, mocht het laat-
ste nummer (LUV) meezin-
gen op het podium.

Hans Ernst

Muziek en kinderspelen op het Raadhuisplein
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Café Oomstee

Iedere dag 
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze 
af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
Zandvoortse Courant bankrekening nummer 
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.

bij Boudewijn’s Visservice
Wat is het verschil tussen gerookte en gestoomde Makreel? 
Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt beloond met 
een heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing tot uiterlijk 31 oktober 
2006 naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. 
Of stuur uw oplossing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden! 
Deze prijswinnaars gingen u voor : mevr.Lopez uit Almere, dhr.Duivis uit Zaandam,
fam.vd Mije uit Zandvoort, S.van Staveren uit Zandvoort, fam.Schmeider uit Amstelveen, fam.de 
Boer uit Zandvoort, dhr.Zonneveld uit Zandvoort, dhr.Taris uit Zandvoort, dhr.Keur uit Zandvoort, 
fam.Kok uit Hoorn, mevr.Kol uit Zandvoort, P.Wilschut uit Haarlem, mevr.Landman uit Zandvoort, 
mevr.Dorsman uit Zandvoort,Ferry Amsen uit Hoofddorp, mevr.Huider uit Emmen

Prijsvraag

Voor de
Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort
zoeken wij een:

• fulltime bedieningsmedewerk(st)er
Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:
Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
of: kennemer@hetbosch.com

Tevens zoeken wij een: 
• parttime afwasmedewerk(st)er 
Telefonische reacties via tel. 5713189

Zandvoorter van het jaar 2006 
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zandvoortse Courant 
de verkiezing ‘Zandvoorter van het jaar’. 

U heeft nog twee weken om een kandidaat nomineren door onderstaande 
strook met uw motivatie, vóór 15 oktober, ingevuld te versturen naar: 
Jury Zandvoorter van het Jaar, Hogeweg 32, 2042 GH Zandvoort of via een e-mail 
naar jury@zandvoortsecourant.nl  waarop ook uw motivatie staat.

Inleveren voor 15 oktober
Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
Zandvoorter van het jaar 2006 is:
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

In de steigers
Misschien was het u ook 
opgevallen? Het politie-
bureau aan de Hogeweg 
heeft een poosje in de 
steigers gestaan. De nood-
zaak van de plaatsing was 
in eerste instantie erg 
onduidelijk. Zou het 
groot onderhoud zijn, 
moesten de gekleurde 
ramen gelapt worden 
of werd er al een aan-
vang gemaakt om het 
politiebureau uit te 
breiden voor de omstre-
den vuurwerkopslag? 
Bij navraag bij de politie 
werd het raadsel snel 
opgelost. De gekleurde 
panelen zijn er uit gehaald 
en komen niet meer terug. 
Vreemd is het wel dat tij-
dens de opening van het 
politiebureau in 1985 de 
panelen nog niet in het 
staalskelet aanwezig wa-
ren. Of de panelen toen 
een functie hadden of dat 
ze ooit als kunstwerk zijn 
geplaatst, is onbekend. Wie 
het weet mag naar de re-
dactie bellen of mailen.

Dierendag (1)
Heb je op 4 oktober je huis-
dier extra verwend en wil 
je nog meer over dieren le-
ren? Dan ben je in het duin-
centrum de Zandwaaier in 
Overveen aan de Zeeweg 
van harte welkom om leu-
ke en spannende dingen te 
gaan doen. Je kunt onder 
de microscoop de eitjes 
van een wandelende tak 
bestuderen en de insecten 
in eigen persoon in hun 
terrarium bekijken. Je kunt 
meedoen aan een leuke en 
leerzame dierenquiz, hoog-
landertje-prik-je spelen én 
je duinvondsten aan de 
boswachter laten zien. Hij 
kan je er van alles over ver-
tellen en je op een nieuw 
spoor zetten. Ook de nieu-
we magische kinderten-
toonstelling ‘Toverbodem’, 
over het leven van bodem-
diertjes, staat klaar en kan 

je bezoeken. De activiteiten 
vinden plaats van 13.30 tot 
16.30 uur. Boswachter Walter 
Oosterom is aanwezig tus-
sen 14.00 en 15.00 uur. 

Dierendag (2)

Op de dag voor Dierendag 
zijn bij de vijver in Park 
Duinwijk zeven eendjes ge-
boren. Natuurliefhebber Ton 
Dicker heeft zich ontfermd 
over de ‘ducklings’. Op de 
foto rechts dochter Elvira 
met vriendinnetje Lisa Aker, 
ieder met één van de jonge 
eendjes.

Urinoir

Speciaal voor de zeurkousen 
had men afgelopen week-
end pal naast de voordeur 
van het Raadhuis de over-
bekende plaspaal neergezet. 
Klagers die behoefte had-
den om eens flink bij de ge-
meente te gaan ‘zeiken’ over 
het A1GP weekend konden 
op deze speciale plek hun 
kleine boodschap afleveren. 

Oranje boven
TPG Post vervangt de ko-

mende weken de vertrouw-
de rode brievenbussen in 
Zandvoort. Mogelijk zou-
den er op een paar plekken 
de nieuwe brievenbus op 
een andere plaats komen 
te staan. Op de getoonde 

kaart staat dat alleen 
bij Nieuw Unicum de 
brievenbus naar een 
andere plek verplaatst 
wordt. In plaats van 
de rode brievenbus-
sen krijgen straks alle 
bussen in Zandvoort 
een lekker opvallend 
feloranje kleurtje. Dat 
is weer eens wat an-
ders dan rood.

Nieuwe 
zenderfrequenties
In de nacht van woensdag 
11 op donderdag 12 oktober 
wijzigen de frequenties 
van de televisiezenders in 
Zandvoort. Om diensten 
zoals Casema Digitale 
Televisie, HDTV en toekom-
stig nieuw zenderaanbod 
van de hoogst mogelijke 
kwaliteit te garanderen, 
past Casema de indeling 
van de televisiezenders 
aan. Praktische informa-
tie hierover is te vinden 
op www.casema.nl/ste-
luwTVin en op het Casema 
Service Kanaal (teletekst-
pagina 400). Voor som-
mige mensen is het een 
lastige zaak om televisie 
en videorecorder opnieuw 
in te stellen. Voor hen biedt 
Casema een instelservice, 
waarbij een monteur aan 
huis komt om de appara-
tuur in te stellen (€ 22,50 
per toestel en € 15,00 voor 
elk volgend apparaat). 
Deze frequentiewijzigin-
gen gelden overigens al-
leen voor abonnees met 
het Standaard of Budget 
RTV-pakket. Abonnees van 
Casema Digitale Televisie 
hoeven hun digitale ont-
vanger niet opnieuw in te 
stellen; de kanaalnummers 
en frequenties worden au-
tomatisch aangepast.

Raad laat zich niet 
zomaar verplichten

De Zandvoortse gemeenteraad heeft zich afgelopen dinsdag 
niet laten verplichten een door het college voorgesteld samen-
werkingsverband met vier buurgemeenten op het gebied van 
de belastingen, klakkeloos aan te nemen. De ‘licht’ gemeen-
schappelijke regeling voor onbepaalde tijd werd omgebogen 
naar een regeling die na drie jaar kan worden geëvalueerd en 
waar dan eventueel uitgestapt kan worden.

Aan het begin van wat later 
een nogal heftige vergadering 
zou worden, meldde plaats-
vervangend voorzitter Pim 
Kuijken dat de Zandvoorts 

burgervader zeer binnen-
kort een bypassoperatie zal 
moeten ondergaan. Het is af-
wachten hoe het een en an-
der verloopt, voordat bekend 
is wanneer Van der Heijden 
weer aan het werk zou kun-
nen. Namens de Zandvoortse 
Courant veel sterkte voor hem 
en zijn eega.

Samenwerking
Het punt waar de vergadering 
veel moeite mee had was het 
voorstel van het college om 
per 1 januari aanstaande een 
licht samenwerkingsverband 
op het gebied van de ge-
meentelijke belastingen aan 
te gaan met Bloemendaal, 
Heemstede, Bennebroek 
en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. 

Struikelblok
In de eerste termijn werd al 
duidelijk dat er grote weer-
stand was in de raad. Met 
name de korte tijd tot 1 janu-
ari was een struikelblok en 
daarnaast de jaarlijks terug-
komende overheadkosten. 
Deze zijn circa €250.000, 
terwijl er een voordeel van 
circa €60.000 zou zijn. Vooral 
Gert-Jan Bluijs (CDA), die een 

amendement voorbereid had 
om het verschil in 2007 te 
kunnen ‘inverdienen’, en Fred 
Paap (VVD) konden zich daar 
niet in vinden.

Schorsing
Het was toch al een VVD-
avond want Michael van 
Praag, die met zeer redelijke 
argumenten kwam, wilde 
zich niet schikken in het klak-
keloos aannemen zonder de 
mogelijkheid om vervroegd, 
indien de regeling niet zou 
lopen, zonder kleerscheuren 
uit het samenwerkingsver-
band te kunnen stappen. Hij 
kreeg bijna de hele raad aan 
zijn kant, slechts de PvdA 
wenste wethouder Toonen 
te volgen in deze zaak. Na 
een schorsing van circa 40 (!) 
minuten kwam er een voor-
stel op tafel dat ondertekend 
werd door een meerderheid. 
Daarin wordt het college op-
gedragen om na drie jaar te 
gaan evalueren. Indien de za-
ken dan niet naar wens van 
Zandvoort zouden gaan, zou 
er nog een periode van twee 
jaar in acht worden genomen 
om wel tot voldoening te ko-
men. Als dat dan wel lukt, kan 
er overgegaan worden naar 
onbepaalde tijd en indien 
niet, dan kan Zandvoort uit-
treden. Het CDA haalde tot 
opluchting van Toonen haar 
amendement van tafel en zal 
bij de begrotingsbehandeling 
hier verder op door gaan.

Burgemeester Rob van der Heijden moet 
binnenkort bypassoperatie ondergaan
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Weekend weerbericht
mede mogelijk gemaakt door:

Wij willen iedereen bedanken
voor een fantastisch eerste jaar!

Groetjes Jan & Robin

Maandabonnement op het weer
Het lijkt er warempel op of het weer per maand ‘besteld’ 
wordt dit jaar. Telkens zagen we dat bepaalde weerpatro-
nen het welgeteld precies een maand uithielden.

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17 15-16 16-17 17-18

Min 12-13 12-13 13 11-12

Neerslag 65% 95% 65% 40%

Wind w.z.w. 4-5 z.w. 4-6 west 4-5 west 4-5

Nieuwe mijlpaal in het bestaan van Nieuw Unicum
De lang gekoesterde wens, een nieuw dagbestedingcentrum, 
werd eindelijk vervuld. Peter Kühn, lid van de raad van be-
stuur van Nieuw Unicum, zei tijdens de offi ciële opening: 
“Het centrum is het uiteindelijke resultaat van wat in 2002 
van start is gegaan. Met een uitgebreid regionaal onderzoek 
is er gekeken naar de wensen van de cliënten met een licha-
melijke beperking. Nieuw Unicum kan trots zijn op dit mooie 
gebouw.”

Op spectaculaire wijze werd 
de verhuizing naar het nieuwe 
centrum op de Brinck aange-
kondigd. Omringd door vuur-
werk stonden alle 47 activitei-
ten op een scherm vermeld. 
Daarna ging men in optocht 
naar buiten voor de volgende 
openingsceremonie. Voorop 
reed bewoonster Annie 
Bourgogne, zij bracht sym-
bolisch een verhuisdoos naar 
het nieuwe dagbestedingcen-
trum. “Het is bijna een traditie 
van Nieuw Unicum om elk jaar 
een feest te organiseren”,zei 
Wim Bos, voorzitter van 
Stichting Vrienden Van Nieuw 
Unicum, in zijn toespraak. 
Deze stichting werft gelden 
voor projecten om het woon- 
en leefklimaat van de bewo-
ners te bevorderen en heeft 
onder meer het kunstwerk 
gefi nancierd. 

Kunstwerk onthuld
Onder grote belangstelling 
van genodigden en bewoners 

verrichtte Joop v.d. Werken 
(bouwzaken) de opening 
van het centrum. Na 35 jaar 
trouwe dienst was dit zijn al-
lerlaatste bouwproject. Door 
een druk op de knop, begeleid 
door opzwepende muziek 
en rondvliegende serpen-
tine, werden gezamenlijk de 
naam van het centrum en het 
kunstwerk onthuld. In een van 
de drie gebogen plexiglazen 
van het kunstwerk staat de 
toepasselijke naam ‘De boog’ 
gegraveerd. Na de onthuldi-
ging verzorgden medewer-
kers van de dagbesteding een 
rondleiding door het nieuwe 
gebouw.

Dagbestedingcentrum
Omdat cliënten en bewo-
ners buiten de eigen woon-
omgeving, maar wél op het 
terrein van Nieuw Unicum 
dagbesteding willen volgen, 
heeft het centrum een onaf-
hankelijke status. Het ligt aan 
de voorzijde op het terrein en 

de entree is gericht naar de 
Zandvoortselaan. 
In de toekomst kunnen ook 
externe cliënten (met een 
verwijzing) gebruik maken 
van de activiteiten in het dag-
bestedingcentrum. Architect 
Pauline Heijmans van archi-
tectenbureau EGM legt uit 
dat de gebogen vorm van het 
centrum een uitnodigend 
gevoel geeft en het daardoor 
ook een relatie heeft met het 
hoofdgebouw. Binnen ver-
sterkt de half ronde vorm de 
mooie lichte ruimtes waar de 
cliënten en bewoners aan 47 
activiteiten kunnen deelne-
men. De kantoren zijn aan de 
straatkant van het gebouw 
en de activiteitenruimtes be-
vinden zich bewust aan de 
achterzijde, om zoveel moge-
lijk ‘prikkels’ te vermijden. 

Arbeidsmatige dagbeste-
ding
Veel MS-patiënten zijn ge-
baat bij een lagere omge-
vingstemperatuur, daarom 
kan de vloerverwarming ook 
gebruikt worden als koeling. 
Speciaal voor de cliënten met 
MS is er een rustruimte in het 
centrum gecreëerd. De kook-
studio is een plaatje, met in 
hoogte verstelbare appara-
tuur. De kleine zaal zal wor-
den gebruikt voor educatieve 
activiteiten en het atelier is 
ruim en licht. In de 4 compu-
terruimte’s kunnen de bewo-
ners ’s ochtends computerles 
volgen. In de middag is er in 
deze ruimtes, onder deskun-
dige leiding, arbeidsmatige 
dagbesteding. 

De bewonersband ‘Building 
on Sand’ sloot met zang en 
muziek het offi ciële gedeelte 
af. Onder het genot van een 
drankje en een overheerlijk 
buffet werd ondertussen de 
volgende mijlpaal besproken.

De naam “de Boog” en het kunstwerk zijn onthult bij dagbestedingcentrum Nieuw Unicum

door Nel Kerkman

De recordhitte in juli duurde 
exact een volle maand, de 
neerslaghausse in augustus 
eveneens en de voorbije Zuid-
Franse septembermaand wist 
het -met nog nooit zoveel 
warmte in ons land- ook een 
dag of dertig vol te houden. 
Oktober tenslotte gaf op de 
eerste dag regionaal al meer 
neerslag dan in de gehele 
voorafgaande maand. Als 
de wijnmaand dus ook weer 
trendvolger wordt, zou het 
een erg natte maand moe-
ten worden, maar laat dat dit 
keer nu hoogstwaarschijnlijk 
niet het geval zijn. 

Er is namelijk zicht op dro-
ger en stabieler weer vanaf 
komend weekeinde, dus een 
trendbreuk lijkt onvermijde-
lijk, maar niemand zal daar 
rouwig om zijn. Eerst is het 
nog wisselvalligheid troef 
met tot en met zaterdag be-
hoorlijke neerslagperikelen 
en er is al zoveel gevallen. 
Bloemendaal bijvoorbeeld 
alleen al 26 millimeter in de 
nacht naar dinsdag. Het ge-
bied rond Zandvoort heeft 
reeds zo’n 40-50 millimeter 
oktoberregen te pakken tot 
nu toe. De verwachting is dat 
er in deze regio tot zondag 
nog wel eens ruim 25, mo-
gelijk 35 liter per vierkante 
meter kan bijvallen. Toch zul-

len er ook een aantal fraaie 
buitenmomenten zijn met 
uitstekend horizontaal zicht 
(50-60 km) en felle uitklarin-
gen in diep blauw. 

Maar met name de vrijdag 
zou wel eens een erg matige 
dag kunnen worden met pe-
riodiek intensieve regenval 
en bovendien veel wind in de 
achterkamer van een rand-
storing. Eerst zondag en be-
gin volgende week is de no-
dige stabilisatie mogelijk bij 
gratie van een uitstralend ho-
gedrukgebied tot boven onze 
contreien. Deze ontwikkeling 
zit al enige tijd in de belang-
rijkste prognosekaarten. 

Het lijdt geen twijfel dat de 
middagmaxima van de tem-
peraturen academisch zijn 
dezer dagen en ook de nach-
ten geven niet het thermi-
sche verval tot richting het 
nulpunt vooralsnog, hetgeen 
heel gebruikelijk is in oktober. 
Zelfs nachtvorst behoort al 
tot de mogelijkheden rond 
deze tijd. Nagenoeg record-
koud was het exact acht jaar 
terug in 1998, toen het bijna 
afzien was buiten bij een 
graad of vijf of zes overdag, 
terwijl de snerpende oostenw 
ind het deed aanvoelen alsof 
het vroor. 
Weerman Marc Putto 

Agent neemt afscheid na 35 jaar trouwe dienst
Na 35 jaar nam agent 
Gerritsen afgelopen woens-
dag afscheid van de politie 
Kennemerland. Voorafgaand 
aan de receptie op het poli-
tiebureau aan de Hogeweg, 
werd door Gerristen en col-
lega’s een één ronde tel-
lende race op mountainbikes 
verreden op het Circuit Park 
Zandvoort, welke, uiteraard, 
werd gewonnen door de 
scheidende agent.

 foto: Chris Schotanus
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 Altijd bij u in de buurt

 Internationaal

 Duidelijke informatie en

 uitstekende productkennis

 Service
Euronics is een onderdeel van . Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de

arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Amsterdamstraat 70 - 72
2032 PS • Haarlem
Tel. 023 - 5338269

In Europa de grootste,
in uw regio de beste.

Grote Krocht 34 - 36
2042 LX • Zandvoort
Tel. 023 - 5732649

Dinsdag 10 oktober a.s. opent 
Radio Stiphout haar deuren aan de
Grote Krocht 34 - 36 in Zandvoort

Bij Radio Stiphout
gaat een wereld 
voor u open

Radio Stiphout

Euronics Radio Stiphout
Grote Krocht 34 - 36 • 2042 LX • Zandvoort • tel. 023-5732649
Vul onderstaande gegevens in:

Naam: .........................................................................................................................................................................

Straat:  ....................................................................................................................................................................

Postcode: ................................................................................................................................................................

Plaats: ......................................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................................................

E-mail adres: .........................................................................................................................................................

Inleveren van 10 t/m 14 oktober in de winkel aan de Grote Krocht 34 36 in Zandvoort.
Prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

Kom vanaf 10 oktober naar de nieuwe winkel.
Tegen inlevering van onderstaande bon maakt u kans op fantastische prijzen!

Elke dag van 10 t/m 14 oktober ontvangen de eerste 
100 bezoekers met bon een smakelijke attentie!

2e prijs
3e prijs

4e prijs

5e prijs

Espresso
koffi ezetter

T.W.V.
799,-

T.W.V.
499,-

DVD-HDD
recorder

Sport
MP3-speler

T.W.V.
299,-

Stofzuiger

T.W.V.
249,-

N
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1e prijs
66cm. 

LCD-TV 

T.W.V.
999,-
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Dineren op het strand met uitzicht over zee.
 Voor € 5,00 wordt u gehaald en gebracht met de taxi.

Geniet van het tweewekelijkse 
driegangen-menu (€ 24,50) 

of van de culinaire gerechten van 
de á la carte kaart 

en laat u verwennen door u letterlijk 
van deur-tot-deur te láten rijden.

Geen nat pak, geen BOB nodig 
en toch een lekker wijntje bij het diner. 

Deze actie met Taxicentrale Zandvoort geldt alleen 
binnen Zandvoort 

van 2 oktober 2006 tot 31 maart 2007.

Voor informatie en reserveringen kunt U bellen 
naar Take Five

Take a Taxi to Take Five

023-57 16 119
023-57 12 600

Take Five aan Zee 
Taxi Centrale Zandvoort 
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Politiek Interview met raadslid VVD

Fred Paap 
VVD’er Fred Paap kent Zand-
voort als geen ander en Zand-
voort kent Fred Paap als geen 
ander. Als een echte Paap, 
raadslid van deze gemeente 
en al jarenlang horeca-on-
dernemer, kunnen we niet 
om hem heen. Zijn band met 
Zandvoort zit hem in hart en 
nieren, dat staat buiten kijf. 

“Zandvoort is een prachtdorp, 
en om het mooi en leefbaar 
te houden moet je meeden-
ken en meehelpen. De poli-
tiek is daar een mooi instru-
ment voor”, legt Paap simpel 
uit. In zijn horeca-onderne-
ming Café Koper, gevestigd 
aan het kerkplein in het hart 
van Zandvoort, zit ik met Fred 
Paap aan een tafeltje. Een 
aantal vaste klanten zit al lek-
ker aan de cappuccino.
Paap is een prater, zo wordt 
al snel duidelijk. Allerlei ver-
schillende onderwerpen ko-
men voorbij en overal heeft 
Paap wel een bepaalde me-
ning of visie over. “Ik ben in 
dat opzicht vrij simpel. Een 
van mijn valkuilen is dat ik 
af en toe wat te kort door de 
bocht ben. Dat heeft mij zo-
wel zakelijk als politiek wel 
eens tegengewerkt. Maar ja, 
daar leer je van, toch?’’ vertelt 
Paap lachend.

Op het moment dat het on-
derwerp politiek ter sprake 
komt verschijnen er twee 
lichtjes in zijn ogen. “Het is 
heerlijk om te doen, echt 
waar. Je mag over ontzettend 
veel zaken die in Zandvoort 
spelen of gaan spelen mee 
bepalen en mee beslissen. 
Dat is toch schitterend? Wie 
wil dat nu niet? En natuurlijk 
kost dat tijd, maar daar maak 
je tijd voor. Mensen die altijd 
zeggen dat ze geen tijd heb-
ben zijn niet efficiënt”, vindt 
Paap.

Een van de levenslessen die 
Paap graag meeneemt in de 
politiek is het feit dat je altijd 
dingen zelf moet doen, wil je 
dat ze tot stand komen. “Je 
moet niet achterover leunen 
en delegeren. Nee, zelf actie 

ondernemen. Iedereen wil 
het beste voor Zandvoort en 
iedereen heeft daar een be-
paalde visie over. Het moeilij-
ke is alleen dat je je eigen visie 
zo goed mogelijk moet vertel-
len en verkopen en de een kan 
dat beter dan de ander”, aldus 
Paap. Toch ziet de VVD’er geen 
grote tegenstellingen in deze 
politiek Zandvoort. “Er leiden 
verschillende wegen naar 
Rome, de kunst is om deze 
wegen redelijk parallel langs 
elkaar heen te laten lopen.” 

Wat Paap jammer vind is 
dat veel mensen zo weinig 
vertrouwen hebben in de 
Zandvoortse politiek. “We 
hebben hier een groot pape-
gaaiencircus, iedereen praat 
elkaar na zonder echt te we-
ten hoe het zit. Elk geruis en 
gerucht wordt opgeblazen en 
men gelooft ook alles. Aan de 
gemeente de taak om beter 
te communiceren, alleen is 
dat in theorie makkelijker dan 
in de praktijk.”

Zijn er nog andere zaken die 
besproken moeten worden? 
“Jazeker”, antwoordt Paap en-
thousiast, “mensen moeten 
altijd het positieve van elkaar 
inzien. Ook in de politiek. Daar 
merk ik dat mensen teveel op 
regels letten. Neem nu de 
nieuwe mobiele skatebaan. 
Een hardstikke goed plan, 
alleen nu zegt een overijve-
rige ambtenaar weer dat dat 
niet mag en dat een mobiele 
skatebaan in strijd is met het 
huidige attractiebesluit. In 
plaats van dat je zegt ‘nee dit 
kan of mag niet’, moet je kij-
ken hoe het wel geregeld kan 
worden. Regels zijn er om za-
ken makkelijker te maken en 
niet moeilijker, toch?’’ 

Gerestaureerd tramstel NZH-museum
De Stichting NZH vervoer-
museum presenteerde afge-
lopen vrijdag met trots wat 
in vervoers jargon bekend 
staat als de BY2. Een tram-
stel dat, samen met de al 
eerder gerestaureerde A14, 
het Waterlandstel, in actieve 
dienst in de omgeving van 
Volendam het openbaar ver-
voer verzorgde. Na vele jaren 
hard werken door een grote 
groep vrijwilligers, waaron-
der ook een aantal Zand-
voorters, kon de Zandvoortse 
voorzitter van de Stichting 
NZH vervoersmuseum Gerrit 
Schaap, de voormalige NZH-
directeur Jhr. Testa uitnodi-
gen om het tramstel officieel 
aan de museumcollectie toe 
te voegen.

Tijdens de bijeenkomst kon 
Schaap de aanwezigen ook nog 
meedelen dat de problemen 
omtrent de huisvesting van het 
museum zijn opgelost. Hoewel 

de voormalige tram- en bus-
remise in de nabije toekomst 
plaats zal maken voor woning-
bouw, heeft de stichting on-
langs de toezegging gekregen-
dat het niet het veld hoeft te 
ruimen en zelfs een vergroting 
van het nu beschikbaar terrein 
tegemoet mag zien.

Het NZH vervoersmuseum  
geeft een beeld van de uit 
1881 daterende Noord-Zuid-
Hollandse Vervoer Maat-
schappij. Een aantal jaren 
geleden is NZH opgegaan in 
Connexxion. Aanzet voor de 
totstandkoming van het mu-
seum was het eeuwfeest van 

de NZH in 1981. In 
het toenmalige 
hoofdkantoor aan 
de Leidsevaart was 
een tentoonstelling 
ingericht, waarvoor 
grote belangstelling 
bestond van zowel 
medewerkers als 
hobbyisten. Op 11 
april 1986 opende 
de toenmalige NZH-
directeur Jhr. Testa 
een bescheiden be-

drijfsmuseum, waarin onder 
andere de door de Tramweg 
Stichting gerestaureerde 
‘Boedapester één’ te bewon-
deren was. In het huidige mu-
seum zijn nu, naast de nodige 
attributen van zowel trams als 
bussen, ook vier gerestaureer-
de tramstellen te bewonderen. 
Het museum op het terrein van 
streekvervoerder Connexxion 
aan de Leidsevaart is elke za-
terdag geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Voor groepen zijn 
er bezoekmogelijkheden op 
maandag en donderdag tussen 
9.30 en 12.00 uur. Het museum 
is tijdens de openingstijden te 
bereiken op 023-5152607. 

Voortuinen in Zandvoort & Bentveld van hoog niveau
‘Als tuinieren je hobby is’. De officiële naam van de vereni-
ging is de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde. 
De afdeling Bloemendaal en omstreken maakte afgelopen 
maandag bekend welke voortuinen de mooiste van de regio 
zijn. In Zandvoort en Bentveld blijken uitmuntende tuiniers 
te wonen.

door Ton Timmermans
 
“Het karakter van de tuinman 
weerspiegelt zich in de tuin.” 
Secretaris Thea Adegeest 
maakte de winnaars bekend. 
In de klasse voortuin tot 50m2 
gaat de eerste, tweede en der-
de prijs naar respectievelijk de 
Zandvoortse inwoners Sonntag, 
Reinwardtstraat 3; Enderman, 
Reinwardtstraat 13 en Van der 
Molen, M.Nijhoffstraat 54. In 
de klasse tot 200m2 zijn de 
winnaars Koenders, Taxuslaan 
12, Bentveld; Post, Taxuslaan 
10, Bentveld en De Leeuw 
Wilhelminaweg 7, Zandvoort. 
De categorie groter dan 200m2: 
Van der Hoven Zandvoortselaan 
216, Bentveld; Alandt, Teunis-
bloemlaan 14, Bentveld en 
Nederlof, Kostverlorenstraat 
107, Zandvoort. De ereprijs gaat 
naar de gemeentelijke orga-

nisatie. De kleurenpracht van 
de gevulde bloembakken kan 
de jury zeer waarderen: “Het 
maakt de badplaats extra zon-
nig”, aldus de jury.

In de wandelgangen heet 
de vereniging kortweg Groei 
& Bloei, genoemd naar het 
periodiek van de vereniging. 
Landelijk telt Groei & Bloei 
150 afdelingen met in totaal 

70.000 leden. De afdeling 
Bloemendaal en omstreken 
organiseerde voortuinkeurin-
gen in Zandvoort en Bentveld. 
Voor een volle zaal in de 
Zandvoortse bibliotheek wer-

den de winnaars van de mooi-
ste voortuinen in het zonnetje 
gezet. Daaraan voorafgaand 
hield hovenier Willemsen uit 
Veenendaal een met veel hu-
mor gebracht verhaal over de 
behandeling van vaste plan-
ten. ‘Groei & Bloei’ organiseert 
regelmatig workshops en le-
zingen op het gebied van tui-
nieren. Nadere inlichtingen: 
023-5276357.

Eén van de winnende tuinen in Zandvoort

Het motorrijtuig A14 en aanhangrijtuig BY2 zijn 
grondig gerestaureerd.
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

NIEUW CURSUS THEATERSPORT
Op maandagavond 9 oktober (19.30-22.00) aan-
staande starten we met de cursus Theatersport. Dit 
is een internationale vorm van theater maken waarbij 
improvisatie centraal staat. Volgens de docente José 
Poel, die deze cursus verzorgt kan iedereen improvi-
seren. Maar het allerbelangrijkste tijdens deze cursus 
is dat niets moet en het vooral gaat om de lol en 
het spelplezier wat je als groep op de trainingsavond 
hebt met elkaar. Lijkt het je leuk om (weer) eens wat 
aan toneel te doen maar heb je geen zin om grote 
stukken tekst uit je hoofd te leren, geef je dan op 
voor deze nieuwe cursus waarbij toneelervaring niet 
nodig is. Tijdens de cursus (12 lessen € 100,-) wordt  
gewerkt met verschillende spelvormen en er is veel 
ruimte voor het ontwikkelen van eigen spelmogelijk-
heden. 

NIEUW CURSUS AUTHENTIEK SPREKEN
Authentiek spreken en waarderend luisteren 
(Speaking Circles®) vanaf woensdag 18 oktober 
(19.30-22.00) a.s. 
In 8 lessen (€ 97,-) leert u volledig uzelf zijn in com-
municatie met één of vele anderen. Dat is de kracht 
en het geheim van Speaking Circles®, een simpele 
methode die een sterk groeiende belangstelling ge-
niet. In deze trainingen en workshops leert u zowel 
met groepen als met één persoon vrij contact te ma-
ken, authentiek te spreken en waarderend te luiste-
ren. U wordt zich bewust van de kracht van het luis-
teren en u leert uw openheid, humor en spontaniteit 
optimaal te gebruiken.

PEUTERS IN BEWEGING
Op dinsdag 10 oktober aanstaande starten we met 
de cursus Peuters in beweging. Tijdens deze gezellige 
cursus ontdekt u kind onder begeleiding van een er-
varen docent de wereld door te bewegen. Uw kind 
krijgt namelijk volop de gelegenheid zijn/haar wereld 
spelenderwijs te verkennen. Er wordt met verschil-
lende soorten speelgoed en muziek gewerkt, waar-
door kinderen hun motorische, sociale en emotionele 
vaardigheden ontwikkelen en de band tussen ouder 
en kind wordt versterkt. Kortom een leuke veelzij-
dige cursus van 8 lessen voor peuters vanaf twee jaar 
samen met ouder(s). Voor deze cursus zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Tijd: 10.15 tot 11.15 uur.

COMPUTER INLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft 
geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast op 
de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord (Fle-
mingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrijdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de aanwezige computers. Op 
deze uren is ook een begeleidster aanwezig die u 
verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-
gelopen bent op de computer. De computer inloop-
mogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u (nog) 
geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien wij uw 
komst tegemoet.

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 
 Kennermerland
17.00 Pits & Paddock 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi

Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00  Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of 
gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen
 Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00  De Hoop
23.00  Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen
 Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op  
  Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00  BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

RADIO  +  TV

Miami Vice
De cocaïne-cowboys 
uit de jaren 80 zijn er 
niet meer. Maar Miami, 
met de charme van 
Casablanca, de under-
coveragenten en de 
succesvolle uitstraling 
en invloed van de tele-
visieserie van Michael 
Mann zien we op volle 
sterkte terug in deze bi-
oscoopfi lm van Miami 
Vice. 

Ricardo Tubbs (Aca de my 
Award-winnaar Jamie 
Foxx) is een levensge-
nieter en uiterst slim. 
Hij woont samen met 
de in de Bronx geboren 
informatie-analist Trudy 
(Naomie Harris). Ze wer-
ken undercover mee 
aan het vervoeren van 
drugs naar Zuid-Florida, 
met als doel een bende 
te pakken die drie moor-
den gepleegd heeft. 

Sonny Crockett (voor 
het ongeoefende oog 
gaat hij soms onortho-
dox te werk, maar hij 
gaat nooit buiten z’n 
boekje) heeft uitstraling 
en fl irt graag. Tot hij een 
liefdesrelatie krijgt met 
Isabella, de Chinees-
Cubaanse vrouw van 

een wapens- en drugs-
handelaar. Crockett 
werkt undercover met 
de leverancier van de 
drugs voor Zuid-Florida.

Als undercoveragent 
kun je het best gewoon 
jezelf blijven met het 
volume hoog, gewoon 
lekker los gaan. De hef-
tigheid van deze zaken 
drijft Crockett en Tubbs 
tot het randje. Hun ware 
en valse identiteit lopen 
door elkaar, agent en to-
neelspeler worden één. 
Dat geldt voor Crockett 
in zijn verhouding met 
Isabella en voor Tubbs 
in het uitlokken van een 
aanslag op mensen die 
hem dierbaar zijn. 
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ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein, 

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Garage te huur 

aan de Van Galenstraat
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. H.W. Coster:
Tel.: 0294-412942

Grand Café 25 
zoekt een 

medewerker bedie-
ning voor de zondag. 
Leeftijd vanaf 18 jaar. 

Bel voor info : 
tel. 5713510 en vraag 

naar Kirsty Hynes
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te huur per direct: 
bovenwoning (ChinChin). 

Gemeub. kamer, toi-
let/douche/keuken. 

Voor 1 pers., 
geen huisdieren. 

Incl. G/W/L: €500 
p.mnd. + 1 mnd. borg. 

Info: 06-53344660
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Marek 
Onderhoudsbedrijf. 

Schilder- en 
timmerwerk, 
stucadoren, 

renoveren, tegelwerk. 
Tel. 06-23 101 191  

Foto-exposities tonen Zandvoort 
op verassende wijze

Schijnbaar alledaags, tòch origineel. Foto’s waarin vluchtige 
momenten zijn bevroren en voor de eeuwigheid zijn vastge-
legd. Op oorspronkelijk manier laat Onno van Middelkoop via 
zijn camera beelden van Zandvoort zien. Fotoreeksen van zijn 
hand zijn te zien bij zowel Pluspunt aan de Flemingstraat als 
de ABN-Amro aan het Raadhuisplein.

Duintoppen die nèt nog bo-
ven de mist uitsteken. Een 
meeuw die lijkt stil te han-
gen boven de golvende zee. 
Alledaagse momenten, die 
in een flits voorbijgaan en 
daardoor voor menigeen 
onopgemerkt blijven. Zoals 
ieder kunstwerk, roepen ook 
de foto’s van Onno gevoel op. 
Emoties waardoor de kijker 
even zijn pas inhoudt en be-
wonderend stil blijft staan. 
Het is of de fotograaf wil zeg-
gen: “Mensen, kijk eens goed 
hoe grappig, sierlijk of amu-
sant deze voorstelling is”. 

Hoe bepalend de directe om-
geving waarin een kunstwerk 
staat of hangt wel is, bewijst 
het feit dat de mooi ingelijste 
fotowerken op twee totaal 

van elkaar verschillende plek-
ken hangen. In de gang van 
Pluspunt staan de werken er 
(nog?) treurig en ondankbaar 
bij. Een tiental ingelijste foto’s 
staan op de vensterbank met 
ernaast een tafel vol tweede-
hands boeken. Door die slor-
dige presentatie komen ze 
absoluut niet tot hun recht. 
Daarentegen hangen de wer-
ken in de kantoorruimten van 
de Abn-Amro tegen neutraal 
gekleurde wanden. Door die 
autonome presentatie wordt 
hun sterke zeggingskracht 
benadrukt en betekenen de 
werken een meerwaarde 
voor hun omgeving. Zoals de 
foto van een rij bomen die 
een wolk ‘ondersteund’ en de 
lucht in tilt. De foto’s zijn tot 
half oktober te zien. 

Door het hele kantoor hangen ingelijste foto’s van Onno van Middelkoop

C U L T U U R
Jazz in De Krocht 2006-2007
Alweer voor het vijfde seizoen vindt er een serie 
jazzconcerten plaats in het Zandvoorts theater De 
Krocht. Op zondag 15 oktober wordt om 14.30 uur 
het seizoen geopend met niemand minder dan 
Louis van Dijk. De bekende pianist wordt begeleid 
door Eric Timmermans (contrabas) en Frits Landes-
bergen (slagwerk). 

Louis van Dijk is natuurlijk 
een muzikaal fenomeen. 
Improvisatie, klassieke muziek, 
jazz... Louis speelt alles met 
een ongeëvenaarde intensi-
teit. Niet voor niets dat deze 
musicus al decennia lang tot 
de absolute top behoort.

Louis studeerde aan het 
Amsterdams Conservatorium 
piano en orgel. Hij slaagde 
cum laude voor solospel pi-
ano, tijdens zijn studie raakte 
hij gefascineerd door jazz-
muziek. In 1961 werd hij win-
naar van het Loosdrechts 
Jazzconcours, wat de start van 
een veelzijdige en glansrijke 
carrière betekende. Veel suc-
cesvolle albums maakte Louis 
onder eigen naam. Daarnaast 
werkte hij graag samen 
met muzikanten vanuit di-
verse disciplines zoals Elly 
Ameling, Daniel Wayenberg, 
Jaap van Zweden, Rogier van 
Otterlo, Ann Burton, Rita Reys, 
Pim Jacobs, Dizzy Gillespie, 

Thad Jones, Frank 
Rosolino, Jean 
‘Toots’ Thielemans, 
Thijs van Leer en 
Michel Legrand. 
Ook speelde hij  
pianoconcerten van 
Bach, Mozart, Ravel, 
Mendelsohn, Pou-
lenc en Gershwin 
met verschillende symfonie 
orkesten. Tournees maakte 
hij o.a. met zijn fameuze 
trio Jacques Schols en John 
Engels, Ramses Shaffy en 
Liesbeth List, Gerard Cox en 
Frans Halsema, Thijs van Leer, 
Chris Hinze, Jules de Corte, 
Daniel Wayenberg, Conny 
Stuart, Pim Jacobs, Cor Bakker, 
Frits Landesbergen, Jan 
Vayne, Jasperina de Jong en 
met zijn eigen dochter Selma. 
Daarnaast zijn er concerten 
voor het Fonds slachtoffer-
hulp samen met Mr. Pieter 
van Vollenhoven. Wie nog 
meer wil weten over Louis: 
www.louisvandijk.nl.

Ook voor de rest van het sei-
zoen staan jazz artiesten ge-
programmeerd die de moeite 
van het beluisteren meer dan 
waard zijn. Madeline Bell, 
Scott Hamilton, Lilian Vieira, 
Hermine Deurlo, Gé Titulaer 
en vele anderen. Het totale 
programma staat op www.
jazzinzandvoort.nl . Ook voor 
verdere informatie over het 
Jazz in Zandvoort project kan 
men deze site aanklikken. 
Kaarten kosten €15 en zijn te 
bestellen via de website, per 
telefoon: 5310631 of per fax: 
5421331. Tot ziens op zondag 
15 oktober, 14.30 uur in De 
Krocht. 

Louis van Dijk

ZC W40 B.indd   11 04-10-2006   10:47:14



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Donderdag 5 okt/ t/m woensdag 11 okt.

500 gram Shoarma + 5 broodjes
+ gratis bakje saus € 5,-

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Onze nieuwe collectie 
SIA is weer binnen!

Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Voor alle ZandvoortPashouders in de maand oktober
1 paar gratis oorbellen naar keuze bij 

een nagelbehandeling v.a. € 30,- *
* alleen voor nieuwe klanten

Achterweg 1a, Zandvoort, 
023-5732900 - 0654640714

www.boudoir-personalstyling.nl

Boudoir Personal Styling

Voor de 
ZandvoortPashouders

10 L. Pulux 
Latex prof.

2e halve prijs
(ook op kleur)

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

Heather
Aanbieding voor pashouders

10% korting
Nieuwe collectie is binnen!

(70A t/m 85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

Gedurende de maand 
oktober bieden we aan alle 
Zandvoortpashouders een 
viergangen surprise diner 
voor € 24,50 (als 4e gang 
serveren wij een Petit Grand 
Dessert à la Chef).
 
Dit menu wordt geserveerd 
in het dagelijks geopende 
restaurant Thetys. 
Reserveren is gewenst.

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

Alle ZandvoortPas 
aanbiedingen nu ook op 

www.zandvoortpas.nl

PROEF DE 
ZON BIJ

NH ZANDVOORT

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort
nhzandvoort@nh-hotels.com
T: (023) 576  07 60
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Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
 Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op alle lampvoeten en –kappen!

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor alle klanten in oktober
bij complete verfbeh andeling
een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:
of 5% korting of pot gel 

We werken volgens afspraak: 
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag: 
 8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30   
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30 

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN 
WINTERPRIJZEN

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPT. T/M 1 MAART 2007
WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

ZEKERHEID VOOR ALLES                   
ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:
Ongewenst bezoek, warmte,
Koude, en lawaai.
20% korting

OPRUIMING: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%

Op vertoon van uw ZandvoortPas
van 5 oktober t/m 18 oktober

10% korting op de nieuwe
collectie van Jackpot!

Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting
op alle jeans

Kerkstraat 3a

Offi cieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

★ ★ ★ ★ ★

1 Kilo 
Schouder-
karbonade

€ 5,50

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

ZEKERHEID VOOR ALLES                   

Wegens vakantie gesloten van 16 oktober tot 6 november

Rotonde
Badhuisplein 8
naast Casino
Geopend van 

10.00- tot 18.00 uur. 
Maandags gesloten.
Tel.: 023 – 5714441
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Vrijdag 6 oktober
Live Muziek
“Quincy”

Aanvang: 22.00 uur
Entree: vrij

Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffi e of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Maandag en dinsdag gesloten

Geopend:
Woensdag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 7 t/m 20 okt. € 24,50
TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600)

VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!
NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 

EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Bitterballetje van garnalenrisotto 
en mosterdzalf

of
Groene asperges met pomodori,  

basilicummayonaise en een gebakken kwarteleitje
of

Open ravioli 
met kalfsballetje en spinaziesaus

★ ★ ★
Zwaardvissteak met peper jus de veau, 

penne, pesto en pomodori’s
of

Ossenhaas met xosaus, 
pandanrijst en verse groentes

of
Croustade van verse groente 

en epoisse-roomsaus
★ ★ ★

Dessert van de dinerkaart
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Ouderwets gezellig!

Zaterdag 7 oktober
Live Music met het

Mainstream Jazz Combo 
o.l.v. Ger Groenendaal

Aanvang: 17.00 uur

weer open

Gasthuisplein 10 • Tel.: 5714638
Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Si Tjap Kai
   (Kipblokjes met tauzie saus)

* 3 Stokjes kipsaté

* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Ouderwets gezellig!

Full-time medewerkers m/v
Part-time medewerkers m/v
Keukenmedewerkers m/v

Zoekt:

Gasthuisplein 10 • Tel.: 5714638
Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Keuzeweekmenu (ma t/m vrij)
Goulashsoep

Gamba’s Al’Ajillo
Gebakken mosselen

Tilapia Filet
Varkenshaasje Stroganof

Zalmfi let botersaus

IJstruffels
€ 16,75
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Wijnstreek onder de loep:
Périgord pourpre of Bergerac

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een  
bepaalde wijnstreek nader beschreven. Ze geeft allerlei  
informatie over de streek en schrijft over de druiven die er  
worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een ‘wijn van de 
maand’ uit dezelfde streek.

De Bergerac streek vormt 
de ideale bestemming om 
voluit te genieten van alle 
rijkdommen die Frankrijk 
biedt: het goede leven, cul-
tuur, historie en een ge-
weldige gastronomie. De 
harmonieuze streek biedt 
veel Nederlanders al een 
tweede thuis; niet zo gek 
als je de loof- en naaldbos-
sen op de zachtglooiende 
heuvels in ogenschouw 
neemt, de lieflijke dorp-
jes, slingerende rivieren 
en sprookjesachtige kas-
telen. Een aangenaam en 
zonnig klimaat maken 
het geheel compleet. Ook 
sportief valt hier het een 
en ander te beleven: mooie 
golfbanen, kanoën, het 
maken van wandeltoch-
ten, mountainbiken, fiet-
sen en paardrijden. U kunt 
hier de geboorteplaats van 
Cyrano (die met die lange 
neus!) ontdekken: de mid-
deleeuwse stad Bergerac 
die beroemd is om zijn wij-
nen. Monbazillac, Côtes de 
Bergerac en Pécharmant 
zijn herkomstbenamingen 
van het wijngebied van 
Bergerac.
Verder is de Périgord be-
kend om zijn walnoten, 
truffels, aardbeien, gekon-
fijte gans of eend en ganze- 
of eendelever. 

Het Bergeracgebied heeft 
op wijngebied veel over-
eenkomsten met zijn grote 
buurman Bordeaux. Zelfs 
de druivenrassen komen 
overeen. Er worden met 
name rode en witte wijnen 
gemaakt. Bergerac is zeer 
zeker geen slap aftreksel 
van de beroemde Bordeaux. 

In beide streken tref je goede 
en slechte wijnen aan, maar 
Bergerac wijnen bieden veel 
meer waar voor hun geld dan 
vergelijkbare Bordeaux.

Deze maand heb ik de wijn in 
Zandvoort gehaald bij de pas 
gerenoveerde Trompwinkel 
van Peter Tromp. Behalve het 
feit dat kaas een meer promi-
nente rol inneemt in de win-
kel, staan de wijnen ook cen-
traler en dus aantrekkelijker 
opgesteld. 

Een van de wijnen die bij 
Tromp wordt verkocht, is 
de Bergerac wijn die komt 
van het wijngoed Domaine 
de la Rogère. De wijngaard 
wordt gerund door twee 
Nederlanders die samen 
met hun kinderen in 2002 
in Frankrijk voor een nieuw 
avontuur kozen. Zij zijn in 
Minzac gaan wonen,na ja-
ren de beroemde kaasspe-
ciaalzaak ‘het Zuivelhoekje’ 
in Wageningen te hebben 
gehad. De oud-winnaars van 
het Gouden Kaasmes moes-
ten echter noodgedwongen 
de kaaszaak opgeven.
Op het wijngoed worden 
rode, witte en rosé wijnen 
geproduceerd. In hun bro-
chure geeft de familie aan 
dat hun wijnen geen echte 
typische Bergerac wijnen 
zijn. Dit heeft te maken met 
de ligging van het domein 
dat slechts zo’n 200 meter 
van de grens met de A.O.C. 
Bordeaux verwijderd is. Het 
bodemtype komt dan ook 
meer overeen met die van de 
beroemde Pomerol en Saint-
Emilion wijnen: vette klei, 
ijzer, mineralen, wat kiezel en 
zand.

In de zuidwesthoek van Frankrijk, nabij de Bordeaux streek, bevindt zich de 
Dordogne, die ook wel de Périgord wordt genoemd. Het departement kan ver-
deeld worden in vier gebieden waarvan de Périgord Pourpre met als hoofdstad 
Bergerac, de meest zuidelijke is. De naam pourpre verwijst naar de druivenstreek 
waar de bladeren in de herfst paars kleuren. 

Zelf heb ik de droge witte 
wijn geproefd die voor 
70% uit de Sauvignon druif 
bestaat, voor 25% uit de 
Semillion en 5% Muscadelle 
druif. De wijn ruikt heerlijk 
naar ananas en citrusvruch-
ten. Hij is bleekgeel van 
kleur en heeft een mooie 
frisse en fruitige afdronk.
Een eenvoudige, maar heer-
lijke wijn voor bij witvis (met 
niet te rijke saus) of een lek-
kere geitenkaas, zoals jonge 
of half-rijpe Tomme. De wit-
te wijn smaakt ook goed bij 
kaasfondue en raclette, zo 
meldde Peter Tromp mij.

De prijs/kwaliteit van de 
Bergerac wijn is prima 
en zeer concurrerend. 
Momenteel zijn de wijnen 
zelfs in de aanbieding bij 
Tromp. Zoals Peter Tromp 
zelf zegt: “Vraag niet hoe 
het kan, maar profiteer er 
van.”

Wijn van de maand 
oktober:

Château Chevalerie de 
la Rogère - Domaine 
de la Rogère – A.O.C. 
Bergerac - 2004 

Per fles € 5,95, nu 
voor maar € 4,95. 
Een doos van 6 flessen 
voor slechts € 25,-

J. van Gelder (vinoloog)

ZandvoortPas:
Verdienen op monturen en 

likeur bij de koffie

Zandvoort Optiek 
De opticiën in de Kerkstraat 
heeft al vanaf het begin 
van de ZandvoortPas aan-
biedingen. Op dit moment 
krijgt u op vertoon van uw 
ZandvoortPas bijvoorbeeld 
10 % korting op het hele as-
sortiment. Rob Verstraten, ei-
genaar van Zandvoort Optiek: 
“Op dit moment hebben we 
zelfs nog een aanbieding. 
Om ruimte te maken voor de 
nieuwe collectie, gaan alle 
monturen weg voor de helft 
van de prijs. Ook zonnebril-
len doen we goedkoper weg 
maar dan met 25% korting. 

Ik vind het alleen jammer 
dat onze klanten niet vragen 
naar korting als ze in het be-
zit zijn van een ZandvoortPas. 
Daar is de pas toch voor?” 
Als u de artikelen rondom de 
ZandvoortPas hebt gevolgd 
weet u dat hij niet de enige 
is die dat zegt. “Het lijkt wel 
of de mensen zich generen 
en dat hoeft absoluut niet”, 
aldus Verstraten. Toch gaat de 
actieve ondernemer komend 
jaar weer meedoen met de 
ZandvoortPas. Hij is van me-
ning dat iedere actie die voor 
de ondernemers goed is, ge-
steund moet worden.

Take Five
Ook het tot nu toe enige 
permanente strandpaviljoen  
doet mee met de Zand-
voortPas. En ook hier mer-
ken ze dat er door de gas-
ten nog te weinig gebruik 
wordt gemaakt van de 
ZandvoortPas. Bedrijfsleider 
Chris Kuin: “Op dit moment 
krijgen onze gasten bij de  
koffie een Licor 43, Cuarenta  
y Tres, een Spaanse likeur,  

maar we hebben ook andere 
acties gehad. Er komen wel  
wat pashouders, maar vol-
gens mij moeten er meer  
passen in omloop komen.” 
Kuin heeft nog een nieuwtje 
te melden: “Binnen afzienbare 
tijd zal ons interieur totaal 
veranderen. Nieuwe stoelen 
en banken in mooie kleuren.  
U zult zien: het is nog  
steeds ‘top-of-the-bill’ bij Take 
Five!”
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Oplossing 
week 36

Oplossing 
week 36

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keer voor in de  
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de  
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd. Deze week hebben we onze lieve Evi, een kruising 
whippet teef van een jaar. Een schatje... echt waar, 
een lievere hond kan je je niet wensen. Ze knuffelt 
het liefst de hele dag en als het kan ligt ze zelfs op 
schoot. Het is een hele vriendelijke en makkelijke 
hond in de omgang. Lief naar mensen kinderen en 
andere honden. Allemaal geen probleem. Ze kan ook 
een paar uur alleen zijn. Het enige probleem met Evi 
is dat ze niet met katten overweg kan. Dat zit natuur-
lijk wel een beetje in het ras. we zoeken voor deze 
lieve schat dan ook een huis ZONDER katten. Als ze 
buiten loopt, gaat ze ook achter katten aan, dus ei-
genlijk zou ze aangelijnd over straat moeten. Evi luis-
tert wel heel goed dus in een bos of park zou ze wel 
lekker los kunnen rennen. Dat kan natuurlijk pas als 
ze helemaal gewend is aan de nieuwe omgeving. Evi 
is al twee keer eerder bij ons binnen gebracht in haar 
korte leventje en dit is hopelijk de laatste keer. Dus 
voor deze schat zoeken we mensen die super zeker 
weten dat ze Evi een goed leven kunnen bieden.
Kom gerust kennis maken met deze windhond, of 
met andere leuke honden die in ons asiel zitten. Dat 
kan van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 
en 16.00 uur. Keesomstraat 5, tel. 5713888. www.die-
rentehuiskennemerland.nl

Zondag 8 oktober is er een Open Dag. Met een 
aantal demo’s en iedereen kan dan gewoon 
even een kijkje komen nemen in het asiel. Ook 
dit kan tussen 11.00 en 16.00 uur.

Dier van de Week

Makreelcurry met naanbrood
Hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten:
1 gestoomde makreel 
(ca. 350 gr.), 
1 ui,
1 bloemkool,
3 etl. Olijfolie,
4 etls milde currypasta 
(pot a 285 gr.),

Bereiding:
Makreel schoonmaken en in stukken verdelen. Ui pel-
len en snipperen. Bloemkool schoonmaken en in kleine 
roosjes verdelen. In braadpan olie verhitten. Ui 2 minu-
ten zacht bakken. Currypasta toevoegen en 2 minuten 
meebakken. Tomatenblokjes, kokosmelk en bloemkool 
toevoegen en geheel aan de kook brengen. Curry 8 mi-
nuten zacht laten koken. Naanbroden volgens gebruiks-
aanwijzing verwarmen. Makreel aan curry toevoegen 
en nog 2 minuten mee verwarmen. Met zout en peper 
op smaak brengen. Koriander fijn knippen. Curry met 
koriander bestrooien en met naanbrood serveren.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

1 blik tomatenblokjes 
(400 ml),
200 ml. kokosmelk,
1 pak naanbrood met 
knoflook en koriander 
(280 gr),
verse koriander.

Provincie en gemeenten
Noord-Holland sluiten

overeenkomst met 
rampenzender RTV N-H 

De regionale omroepen 
waren in het geval van 
een calamiteit offici-
eel al aangewezen als 
‘rampenzender’, maar 
het rampenconvenant 
is mede door techni-
sche ontwikkelingen 
verfijnd. Zo is het vanaf 
nu mogelijk dat, nadat 
eerst de sirenes in wer-
king zijn gesteld, de re-
gionale meldkamers bij 
een ramp rechtstreeks 

in kunnen breken in de 
radio- en tv-uitzendin-
gen van RTV N-H met 
een officiële overheids-
mededeling. Met een 
druk op de knop kan een 
meldkamer op afstand 
24 uur per dag op radio 
en tv een tekst active-
ren (zoals bijvoorbeeld: 
‘sluit ramen en deuren 
en gaat  u niet naar  
buiten’). Naast de offi-
ciële berichten in het  

kader van het rampen-
convenant zal de re-
gionale omroep van-

Op donderdag 28 september hebben alle Noord-
Hollandse gemeenten, de provincie Noord-Holland 
en RTV N-H een nieuw en uiterst modern rampen-
convenant afgesloten. Het convenant past binnen 
het concept dat rampen niet vallen te plannen, 
maar voorbereidingen wel.

zelfsprekend ook zelf 
verslag doen in geval 
van een calamiteit. 
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HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

In deze ondernemende tijden kun 
je beter ijzer vreten dan calo’s tel-
len. Zéker wanneer een smakelijk 
slecht mens je pad kruist....Zoek 
op je werk altijd naar de bron van 
kwalijke roddels. Dat bespaart je 
meer energie.

STIER
21 apr. - 20 mei

Een valse kat uit het verleden 
bezorgt je alsnog een fi kse kater. 
Misdraag je tot je een ons weegt, 
single, maar zorg dat je nooit 
spijt krijgt. Als deel van een unit 
krijg je hem met één wenk aan je 
voeten!

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Ga een weekend gidsloos 
Antwerpen- Modestadten. Allicht 
slaat een vrije babe daar een stoe-
re zakenbink aan de haak. Van een 
schouderklop voor je baas wordt 
écht je neus niet bruin. Wél glim-
mend, als je de moed hebt om 
een fout te bekennen.

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je inhouden als je zó verraden 
bent, is héél erg taboe! Net zo 
taboe als de vrijer van je vriendin 
inpikken trouwens. En goed con-
tact met je is fi jn, maar al té in-
tiem is niet zo slim. Kijk daarbij 
uit.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Je tasje puilt deze maand uit van 
charisma. De vlieg die daarop af-
komt, is helaas van het eendags-
soort. De prooi al binnen? De 
jungle blijft lokken voor dierlijke 
avonturen...Deze week ben je een 
tikkeltje irritant.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Leef je uit, want de P van party is 
van toepassing deze week. Aan 
nieuwe contacten geen gebrek. 
Een déjà vu voor de vrije Maagd: 
die nieuwe lover lijkt verdacht 
veel op een ex. Een oude droom 
komt steeds dichterbij.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Bepaalde info voor jezelf houden 
kan je duur komen te staan. Gooi 
terug, dat superei dat je aan de 
haak slaat! Op het thuisfront sco-
ren kaarsen en zwijmelmuziek 
enorm als voorspel. Zorg dat je 
deze in huis hebt.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Als je de symboliek in je eigen 
dromen begrijpt, vind je een 
gouden tip. Single? Helaas, die 
fi jne spetter gaat meer voor (zijn? 
Jouw?) looks dan voor liefde. Met 
de Ware is het is het tijd voor spij-
kers met koppen.    

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Met een totaal nieuwe look ga je 
het najaar in. Genoeg van je vrij-
heid? De gym is dé plek om een 
smakelijke take-away te scoren. 
Het lekkers al in huis? Zonde om 
je eetlust te vergallen door jaloe-
zie op zijn ex.  

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Je krijgt geen spijt van die grote 
verandering. Wél van een date 
waarmee een familielid je opza-
delt. Je bent niet de minste als je 
een vete met een collega bijlegt. 
Druk bij ongevraagd advies snel 
op delete.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vitten is één, maar houd kritiek 
voor jezelf. Krijg je spijt van de 
verse breuk met je ex? Zorg snel 
voor rebound! Hét voorbehoed-
middel tegen stress op het werk 
heet delegeren. Dek je in als je 
Groots en Gevaarlijk gaat leven. 

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Een fl itsend sociaal leven geeft 
inspiratie voor nieuwe plannen. 
Deze week is het wél behelpen 
met het herenvolk. Tja, blote 
kleertjes naar je werk dragen is 
toch echt not done! Bedekt naar 
je werk gaan kan ook sexy zijn!

Column

Alleen op reis

“Wat? Helemaal alleen? 
Jeetje, wat knap. Vind je 
dat niet eng dan?” Mensen 
kijken me vaak met grote 
ogen aan als ik vertel dat 
ik alleen op reis ga. Ik hoor 
ze denken: “Ahh, dat meisje 
heeft helemaal niemand 
om mee op vakantie te 
gaan en nu moet ze in haar 
eentje.” Maar gelukkig zie 
ik het zelf niet zo. Ik vind 
het geweldig om alleen 
met een backpack en de 
bijbel der backpackers (The 
Lonely Planet) verre reizen 
te maken. Ik koop een vlieg-
ticket, ik boek voor de eerste 
nacht een hotel of hostel en 
dan ga ik. Heerlijk! Eigenlijk 
is het een soort van egoïs-
me. Je hoeft met niemand 
rekening te houden, je kan 
lekker je eigen gang gaan. 
Je hoeft aan niemand iets 
te verantwoorden, je bent 
helemaal vrij. Een ander 
voordeel van alleen reizen 
is dat je veel meer men-
sen ontmoet dan wanneer 
je samen met iemand op 
vakantie bent. Mensen 
die je niet kent en die jou 
niet kennen, maar met 
wie je toch een connectie 
voelt, omdat die mensen 
ook in hun eentje aan het 
backpacken zijn. Maar de 
grootste plus aan zo’n reis 
naar een onbekend land, 
is toch wel dat je even kan 
ontsnappen aan alle drukte 
en stress in Nederland. Je 
moet hier altijd maar van 
alles. Goed presteren om 
mee te mogen doen. Alles 
in een razend tempo. Als ik 
een tijdje weg ben geweest, 
merk ik weer hoe druk 
Nederlanders zich maken 
om de kleinste dingen. Er 
zitten natuurlijk ook min-
der leuke kanten aan alleen 
reizen. Bijvoorbeeld dat ik 
aankomende Kerst en Oud 
en Nieuw in een voor mij 
onbekend Costa Rica zit. 
Een Kerst zonder familie en 
vrienden, in een warm land. 
Ach, het is weer eens wat 
anders. In je bikini op het 
strand in december! 

Mai

 

1 Chanel Poederkwast 
(om losse poeder 
aan te brengen)  € 35,00

2 Dior eyeliner 
(per set van vijf)  € 95,80

3 Hema eyelash 
(voor de wimpers)  € 1,80

4 Guerlain Terracotta 
brush 
(voor gezicht)  € 25,76 

5 Dior Lip Pencil 
(per set van vijf 
voor de lippen)  € 95,80 

6 Biotherm concealer 
(per set van vijf)  € 36,50

7 Yves Saint Laurant face 
brush blush  € 35,00

8 Lancôme eyes  € 12,50

9 Pupa pupart brush 
no.50 eyes & 
eyebrows  € 8,75  

10 Chanel eyes  € 22,50

DE TI EN
Een streepje hier, een streep-
je daar, een kleurtje hier 
een kleurtje daar: zonder 
kwasten en penselen is een 
zelfstandige meid nergens 
meer tegenwoordig (qua 
make-up!). Helaas moet je 
bij sommige een fl inke duit 
betalen....

WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT

De haarlijn van dit najaar en 
deze winter heet Shape. Het 
kapsel vormt een eenheid met 
het gezicht, de kleding en de 
make-up. Daarbij heeft de lijn 
één algemeen kenmerk: kap-
sels zijn opgebouwd uit geo-
metrische vormen, die zowel 
symmetrisch als a-symme-
trisch gestileerd en geknipt 
kunnen worden. Hoekige vor-
men worden afgewisseld met 
zachte rondingen. 

Wat is de absolute haarmode voor aankomend najaar en winter? 
Shape onderscheidt zich 
in drie duidelijke stylingen: 
Victorian Rock, Noblesse 
Oblige en Shapes ‘n Colours. 
Victorian Rock laat zich ken-
merken door Victoriaanse, 
gothic-achtige details, ge-
mixt met rockachtige invloe-
den uit de jaren tachtig. De 
uitstraling is wild en stoer en 
het haar heeft veel volume 
en textuur. Of juist het te-
genovergestelde: een gladde, 
maar toch rommelige sty-
ling. Sexy en ruig, absoluut 
niet tuttig en makkelijk han-
teerbaar. Noblesse Oblige is 
een op de oude adel geïnspi-
reerde styling, met invloeden 
vanuit de Balkan en Engeland. 
Een luxueuze, romantische 
en rijke uitstraling. Het haar 

is rustig gestileerd met een 
glamoureuze touch. Het haar 
heeft volume en de kapsels 
zijn voornamelijk in symme-
trische vormen en lagen ge-
knipt. 

Bij Shapes ‘n Colours staat de 
ultra-moderne architectuur 
centraal. Duidelijke lijnen en 
kleurvlakken in sobere stof-
fen zien we bij deze styling 
terug in de kleding. Ook in 
het kapsel zie je deze strakke 
en duidelijke belijningen te-
rug. Hoekig wordt afgewis-
seld met zachtere lijnen. Het 
haar wordt vlak gestileerd in 
diverse richtingen en is mak-
kelijk te restylen. Plukken en 
gladde lokken wisselen elkaar 
af. Een stoere, zelfverzekerde 

look, die je alle kanten kunt 
stylen is het resultaat. 

Je ziet steeds meer vlakkleu-
ringen. Grotere gedeeltes van 
het haar worden gekleurd, 
waarbij de verschillende 
kleuren harmonisch in elkaar 
overvloeien. Geen grote con-
trasten, maar subtiele nuan-
ces, waarbij het haar glanst 
en een rijke uitstraling krijgt. 
(Bron: www.beautyweb.nl)
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Meedraaien in de maatschappij, ook op internet. Wederom is 
er een nieuwe internetcomputer speciaal voor senioren. De 
producent claimt dat mensen zonder computerervaring snel 
en eenvoudig kunnen leren sociale contacten te onderhouden. 
Het apparaat is vooral geen Personal Computer (PC).

De naam is ‘Persoonlijk Inter-
net Communicatie Apparaat’, 
afgekort PICA. “Met de PICA is 
internet net zo eenvoudig als 
het licht aandoen en water uit 
de kraan tappen”, zo verzekert 
het bedrijf Netiva. De wereld 
die door internet is ontstaan 
biedt ouderen een schat aan 
mogelijkheden. Steeds meer 
senioren maken gebruik van 
briefwisselingen met hun 
(klein)kinderen. Ook het 50-
PlusNet en SeniorWeb zijn 
zeer actieve internetdiensten 
die zich richten op ouderen.

De PICA kent maar 4 functies: 
internetten, e-mailen met 
familie en vrienden, brieven 
lezen of bewerken en foto-
boeken maken. Netiva richt 
zich met de Pica vooral op 
de ouderenmarkt. Het is een 
klein apparaat, dat achter op 
een plat beeldscherm wordt 
‘geplakt’. Het legt een inter-
netverbinding via breedband 
en gebruikt een centrale 
computer. Gebruikers, be-
weert Netiva, hoeven zich 
nooit meer druk te maken 
over allerlei technische zaken 

als updates, virussen en data-
verlies. Alles wordt geregeld 
vanuit een centrale computer 
(server). De Pica kost, inclu-
sief een 17 inch lcd-scherm, 
een toetsenbord, een muis en 
adsl-router €300. Daar komt 
€30 per maand bij aan abon-
nementskosten voor verbin-
ding en ondersteuning.

Het is een Chinees-Neder-
landse vinding. Woordvoerder 
Netiva: “De ontwikkeling be-
stond vooral uit de kunst van 
het weglaten. 80% van de pc 
wordt eigenlijk niet gebruikt. 
Het is een server-gebaseerd 
concept, waarbij alle progam-
ma’s draaien op de server bij 
ons.” Het concept van de Pica 
lijkt enigszins op de SimPC 
die vorig jaar op de markt 
kwam. Zoals destijds in de 
Zandvoortse Courant gemeld, 
is deze ook gericht op de ou-
derenmarkt, maar is volgens 
de uitvinder niet te vergelij-
ken met de PICA.

Met unieke krant ronddwalen in het verleden
Grootouders zijn pratende geschiedenisboeken. Verhalen 
van vroeger zijn een dankbaar gespreksonderwerp, met 
name voor dementerende ouderen en hun verzorgers. Uit 
een gezamenlijk project van twee organisaties is een unieke 
steun in de rug ontstaan.  

Verhalen van ‘Toen’ betekenen 
rondlopen in de historie. Het 
verleden geeft grip op het le-
ven: vertellen over de tijd van 
‘vroeger’ is dan ook zinvol. 
Dat geldt bovenal voor men-
sen die lijden aan dementie. 
Omdat hun lange termijnge-
heugen vaak nog uitstekend 
werkt, betekent herinnerin-
gen ophalen aan hun jeugd 
het ervaren van vaste grond 
onder hun voeten. 

Mensen met dementie zijn 
het houvast in het heden 
kwijt, om meer grip op het 
leven te krijgen kan praten 
over ‘vroeger’ dan een grote 
steun zijn. Gebeurtenissen 
en omstandigheden uit hun 
jeugd kunnen zij zich nog 
prima herinneren. Het kan 
dan heel prettig zijn om over 
het verleden te praten, juist 
omdat het een gevoel van 
veiligheid geeft. Het koppe-

len van herinneringen aan ac-
tuele gebeurtenissen wordt 
gemakkelijk gemaakt door 
een nauwe samenwerking 
tussen de stichting Anno en 
Alzheimer Nederland. Het 
resultaat van die samenwer-
king is een bijzondere krant 
die veel betekent voor betrok-
kenen. De Geschiedeniskrant 
van Anno, met daarbij een 
lijst met voorbeeldvragen, 
kan worden aangevraagd 
door zorginstellingen. Deze 
biedt kinderen, kleinkinderen 
en verzorgers van patiënten 
een handvat om te praten 
over de onderwerpen in de 
krant én over hun eigen leven. 
Deze krant zal in een oplage 
van 650.000 exemplaren gra-
tis verspreid worden bij zor-
ginstellingen in Nederland.

Anno is een stichting die 
Nederlandse geschiedenis 
toegankelijk maakt voor een 

groot publiek. Alzheimer 
Nederland is dé organisatie 
voor mensen met demen-
tie en hun familie. Het is dit 
jaar precies honderd jaar 
geleden dat de hersenziekte 
Alzheimer door de Duitse 
arts Alois Alzheimer werd 
beschreven. Reden voor Anno 
en Alzheimer Nederland om 
samen een bijzondere krant 
te maken. Een krant waarmee 
mensen met dementie sa-
men met hun familie of bege-
leiders herinneringen kunnen 
ophalen aan vroeger. Verdere 
informatie op de website 
www.alzheimer-nederland.
nl/reminiscentie.

Nieuwe geldservice voor ouderen: 
ThuisPin

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk. Geld uit de muur 
halen vormt voor ouderen en mindervaliden vaak een pro-
bleem. Bij de anonieme apparaten in de openbare ruimte voe-
len ze zich soms onveilig. Een inventieve Brabander denkt een 
oplossing gevonden te hebben.

Probleem: geld pinnen is 
voor ouderen geen pretje. 
Oplossing: thuis pinnen. 
De oplossing van Fred van 
Tiel is simpel, zo meldde het 
Brabants Nieuwsblad onlangs. 
De Brabander is ervan over-
tuigd in een grote behoefte 
te voorzien met zijn ‘vinding’. 
Ambtelijke molens denken 
daar genuanceerder over: voor 
geldelijke diensten gelden im-
mers strenge regels.

Het ministerie van Financiën 
ziet nergens een wet die het 
thuis pinnen voor ouderen 
en gehandicapten verbiedt. 
Zeer zeker niet omdat Van Tiel 
een beveiligingsbedrijf heeft, 
waardoor hij een vergun-
ning heeft van het ministerie 
van Justitie. Maar daar staat 
nergens in vermeldt dat hij 
ouderen of mindervaliden 

mag helpen bij het pinnen. 
De Nederlandse Bank (DNB) 
denkt wel beren op de weg 
te zien en geeft Van Tiel het 
advies “zich eerst maar eens 
bij de Bank te melden.” Van 
Tiels idee is simpel en werkt 
perfect. Ouderen en mensen 
die moeilijk ter been zijn kun-
nen hem -telefonisch- vragen 
om contact geld te leveren. 
Hij brengt dat dan tot hun 
voordeur waarna de klant het 
verschuldigde bedrag intikt op 
de mobiele pinautomaat en 
zo komt het weer terug op de 
rekening van Van Tiel. Zoiets 
heet dan ‘Thuispin’. Er zijn ter 
beveiliging de nodige proce-
dures en waarborgen inge-
bouwd. Voor de service vraagt 
Fred €18 per jaar en eenmalig 
€7 administratiekosten. Voor 
dat geld mag de klant zo vaak 
om geld vragen als hij wil. 

Internet voor huiverige ouderen 

Gezond eten voor Senioren 
Als paddenstoelen duiken ze op. Kookboeken en bundels met maal-
tijdadviezen. Dat vooral de ouder wordende mens op zijn voeding 
dient te letten, weet zo langzamerhand iedereen. Enkele handza-
me hints en tips van een voedingsdeskundige voor ouderen.

Evenwichtige voeding is zeker 
voor de ouder wordende mens 
belangrijk. De dagelijkse maal-
tijden dienen voldoende vezels 
en vocht te bevatten om een 
goede spijsvertering te bevor-
deren. Er is niet één product 
dat alle benodigde voedings-
stoffen in voldoende mate be-
vat: gevarieerd en regelmatig 
eten is van groot belang. 

Minder zout
Door minder zout te eten, 
gaat de bloeddruk meestal 
omlaag. Verse voedingsmid-
delen bevatten van nature een 
weinig zout. Let op de verpak-
king van producten op het na-
triumgehalte (NA). Producten 
waar meestal veel zout aan is 
toegevoegd zijn vooral kant-
en-klaarmaaltijden, kroketten, 
soep uit een pakje of uit blik. 
Kies voor natriumarm zout 
(bijvoorbeeld JoZo Vitaal). 
Zeezout bevat evenveel natri-
um als gewoon zout en is dus 
geen geschikte keuze. Teveel 

zout kan leiden tot hart- en 
vaataandoeningen, en mo-
gelijk tot een beroerte. Als u 
zelf kookt, kunt u in plaats van 
zout beter kruiden gebruiken. 
Zoutvervangende producten 
bevatten maar 1/3 van de nor-
male hoeveelheid natrium. 
Aan kant-en-klaar voedsel, 
zoals voedsel uit blik of diep-
vriesmaaltijden, is vaak al zout 
toegevoegd.

Samen eten
Als u grote verpakkingen een 
probleem vindt, of als u niet 
van koken voor u alleen houdt, 
is het misschien een idee om 
samen met vrienden of be-
kenden te eten. U kunt dan 
de kosten en het werk delen 
en bent bovendien in prettig 
gezelschap. Zandvoort kent 
via de welzijnsorganisatie 
Pluspunt-zuid de maaltijdser-
vice ‘Tafeltje Dekje’ en regelma-
tig worden in Pluspunt-noord 
gezamenlijke maaltijden voor 
ouderen verzorgd. 

PICA 17  inch scherm

Toetsenbord en muis

ADSL Router/Modem
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Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Het wordt een bloemvolle 
her fst!

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Ontvanger Schoutenstraat 1 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 339.000,= k.k.

Huizen! Huizen! Huizen!
U zoekt een hoekwoning met een royale 
zonnige tuin?
Op circa 100 meter van het strand gelegen deze 
goed onderhouden hoekwoning met oprit voor 
meerdere auto’s. In de directe nabijheid van het 
centrum en openbaar vervoer gelegen
• de woonkamer is v.v. een parket vloer, de 

moderne open keuken heeft een beuken werk-
blad in u-vorm en diverse inbouwapparatuur; 

• door de dakkapel op de zolder is extra ruimte 
verkregen;

• voor- en achtertuin met stenen schuur; 
• perceeloppervlak 175 m2, 

woonoppervlak ca. 100 m2.

Max Euwestraat 63 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 299.000,= k.k.

Wacht niet af, maar kom snel kijken!
In de geliefde Max Euwestraat gelegen deze 
fraaie hoekwoning met zonnige tuin! Aan de 
rand van de duinen gelegen ideaal voor natuur-
liefhebbers én hondenbezitters.

• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;
• stenen berging en terras in achtertuin;
• start bezichtigingen: vrijdag 6 oktober a.s.;
• perceeloppervlak 114 m2, 

woonoppervlak 105 m2.

Voltastraat 7 
te Zandvoort

Vraagprijs: € 1.550,= per maand

U zoekt een grote opslagloods 
in Zandvoort?

In Zandvoort Noord staat deze grote opslag 
loods van ca. 280 m2. 

• parkeren voor de loods op eigen terrein;

Fresh!

Fresh!

Greeven Makelaardij bij 
RTL 4 Verhuisbericht!

Het programma wordt 
gemaakt door TV pro-
ducent Eyeworks van 
Reinout Oerlemans. 
Een vast onderdeel 
van het programma is 
een vergelijk van wo-
ningen op twee ver-
schillende plekken in 

Nederland. Bijvoorbeeld 
in Groningen koop je 
een luxe villa met een 
lekker stuk grond voor 
€275.000 en in Zandvoort 
koop je voor hetzelfe 
geld een appartement. 
Voor dit item is door  RTL 
4 de hulp van Greeven 
Makelaardij ingeroepen. 
Want een appartement 
in Haarlem, wat deze 
Zandvoortse makelaar 
te koop aanbiedt, is voor 

deze vergelijking uit-
gekozen. Het staat aan 
de Jan Campertweg in 
Haarlem Noord.

Een cameraploeg heeft 
een paar uur opnames 
gemaakt en het zal bin-
nenkort uitgezonden 
worden. Bellen voor de 
woning is niet meer no-
dig want het is inmid-
dels al verkocht onder 
voorbehoud!

Het nieuwe TV seizoen 
is begonnen en de op-
names voor de serie 
Verhuisbericht van RTL 
4 zijn in volle gang. Bij 
dit programma kunnen 
mensen zich opgeven 
om de gehele verhui-
zing te laten verzorgen. 
Tevens komen alle as-
pecten van het ‘huis ko-
pen’ aan bod. Hypo-
theken, verzekeringen, 
overwaarde, belastin-
gen, etc. 

Geef uw kandidaat op via 
jury@zandvoortsecourant.nl

Wie wordt Zandvoorter 
van het jaar 2006?

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

Afgelopen week heb ik in deze 
echte Zandvoortse courant een 
oproep gelezen om iemand te 
nomineren als ‘Zandvoorter’ van 
het jaar 2006. Een zeer moeilijke 
opgave! Ik denk aan veel men-
sen... Die vrouw die ondanks haar 
drukke gezin en werk elke dag eten 
voor haar moeder kookt, haar 
man die het dan nog even snel 
naar weg brengt? Talloze vrijwilli-
gers die zich, op welke manier dan 
ook, inzetten voor andere men-
sen. De jongen die/het meisje dat 
elke dag toch maar weer de krant 
brengt? De politicus die zich inzet 
voor een nog beter Zandvoort, 
maar het toch nooit goed doet? 
Maar... al deze mensen vallen 
af, want de genomineerde moet 
iemand zijn die aan bepaalde 
voorwaarden voldoet! Zoals de 
naam van Zandvoort op positieve 
wijze buiten de gemeentegrenzen 
brengen. Ja, toen werd het pas 
echt moeilijk! 

Maar gelukkig, zoals in de meeste 
gevallen komt er een oplossing. 
Zondag 24 september bezocht ik 
samen met mijn man het Shanty-
en Zeeliederenfestival. Een acht-
tal koren werkten mee, waaronder 
het Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble. Om 12.00 uur ver-
zamelden zich alle koren voor 
het Raadhuis van Zandvoort om 
na een ‘Zandvoorts kwartiertje’ 
aan te vangen met hun liederen. 
Het Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble opende met een prach-
tig, warm welkomstlied, waarvan 
het refrein door velen werd meege-
zongen. Ik kreeg er kippenvel van. 
Je zult maar op deze manier wel-
kom worden geheten in Zandvoort! 
Dat gun je toch een ieder! Nu blijkt 
degene die dit lied geschreven heeft 
Gré van den Berg te zijn. Reeds 
10 jaar wonende in Zandvoort en 
al jarenlang accordeoniste bij dit 
koor. Niet alleen speelt zij voortref-
felijk accordeon, maar zoals uit dit 

lied blijkt, draagt zij Zandvoort 
een zeer warm hart toe. Dat 
bleek een aantal jaren geleden 
ook al, door haar mooie lied 
‘Zandvoort ik wil je wel vertellen, 
dat ik zoveel van je hou!’.

Als ‘echte Zandvoortse’ vind ik 
het fantastisch dat iemand, die 
nog niet echt lang in Zandvoort 
woont, precies mijn gevoelens 
kan verwoorden met haar koor. 
Daarom wordt mijn nominatie 
van ‘Zandvoorter van het jaar 
2006’ Gré van den Berg. Ik 
hoop dat er veel Zandvoorters 
op Gré van den Berg gaan stem-
men, die Zandvoort op een po-
sitieve muzikale wijze ook buiten 
de gemeentegrenzen brengt. 

Marijke van Diemen-Koning
(Kokke).
Noot van de redactie: Mevrouw 
Van Diemen, zoekt u een baan als 
PR manager?

Prachtig weekend
Afgelopen weekeinde heb ik ge-
noten van de A1 races op het 
circuit! Ik woon tussen het NS 
station en het circuit en heb 
vooral op zondag genoten van 
de duizenden racefans die ‘s 
ochtends en ‘s avonds mijn 
woning langs liepen. Wat een 
gezelligheid, wat een plezier en 
totaal geen agressie of narig-
heid! Zelf heb ik de start van 
de race op TV bekeken en ben 
vervolgens naar buiten gerend 
om het ‘echt’ te kunnen horen. 

Geweldig, wat een sfeer! 
Hulde aan de organisatie van 
dit evenement, hulde aan de NS 
(40.000 mensen 
aan- en afgevoerd 
met slechts enkele 
problemen), hulde 
aan de politie 
Zandvoort, hulde 
aan alle hulp-
diensten, maar 
bovenal hulde aan 
de bezoekers: jullie 
waren fantastisch!

Nieuwe bewoners Nieuw Noord 
verkennen routes

In de nota genaamd ‘Zandvoort Noord, de mogelijkheden benut-
ten, november 2001’ werden door een projectgroep diverse voor-
stellen verwoord. Een van de belangrijkste daarvan was sloop 
van de Pagéehal en het Pluspunt (toen nog AKZA) en op deze 
locatie een nieuw Pluspunt bouwen met o.a. specifieke ruimtes 
voor ouderen en lichamelijk gehandicapten, naast ruimtes voor 
sociaal-culturele werkzaamheden en voor jeugdwerk.

In het kader van zelfstan-
dig wonen in het nieuwe 
Pluspuntgebouw, gingen vier 
bewoners van Nieuw Unicum 
de routes van en naar Nieuw 
Unicum en het centrum ver-
kennen. Eind 2005 is begon-
nen met de nieuwbouw voor 
Pluspunt en de woningen 
voor de bewoners van Nieuw 

Unicum. Wanneer de nieuwe 
huisvesting gereed is, naar 
verwachting in het voorjaar 
van 2007, gaan 15 mensen ver-
huizen vanuit Nieuw Unicum 
naar Zandvoort Noord, bo-
ven het nieuwe Pluspunt ge-
bouw. 

Zij zullen veelal naar Nieuw 

Unicum moeten voor therapie 
en werk en naar het centrum 
voor allerlei andere zaken. Om 
te voorkomen dat de nieuwe 
bewoners op hun tocht ob-
stakels of andere hindernis-
sen tegenkomen, hebben 
vier toekomstige bewoners 
samen met ambtenaren van 
de gemeente Zandvoort deze 
route verkend. Voor zowel de 
bewoners van Nieuw Unicum 
als de gemeente werd het 
een ontdekkingstocht door 
Zandvoort. De bewoners wa-
ren niet altijd op de hoogte 
van de kortste en vaak de vei-
ligste route en de ambtenaren 
van de gemeente ontdekten 
dat op papier vaak wel wordt 
voldaan aan allerlei voorwaar-
den maar dat de praktijk toch 
anders uit kan wijzen.

De moeilijk overzichtelijke 
bocht in de Kostverlorenstraat 
werd door de ontdekkingsrei-
zigers ervaren als de meest 
gevaarlijke plek op de route. 
Door het ontbreken van een 
goede oprit en door overhan-
gend groen vanuit de privé 
tuinen, kan men de stoep 
moeilijk of niet gebruiken 
en moet men dus het fiets-

pad op. Ook kwam het voor 
dat men wel de stoep op kon 
maar wanneer er dan aan het 
einde links of echts afgesla-
gen moest worden, er geen 
afrit was. Conclusie van zowel 
de bewoners als de gemeen-
te was dat de route op veel 
plaatsen goed is maar dat er 
nog wel de nodige aanpassin-
gen moeten plaats vinden.

Hopelijk tot volgend jaar!
 
Veronica Yegen, Van Speijkstraat.

De ontdekkingsreizigers

Toen & nu 
Aan de hand van oude foto’s gemaakt ergens in 
Zandvoort, maakt onze fotograaf een foto van de 
huidige situatie van dezelfde lokatie. Vandaar dus 
de naam: Toen en Nu.
Zandvoort heeft een rijke historie die ruim 700 jaar te-
ruggaat. In die periode is er natuurlijk het een en ander 
in onze badplaats veranderd. Gebouwen zijn veranderd 
of gesloopt en vaak is er iets anders voor in de plaats ge-
komen. Straten hebben een andere loop gekregen of zijn 
zelfs helemaal verdwenen. Deze situaties willen wij voor 
u gaan vergelijken. 

Haarlemmerstraat toen

Haarlemmerstraat nu

Heeft u ook een foto van ‘Toen’ en het lijkt u leuk om die 
eens in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte 
welkom om uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan 
zorgen dat de foto van ‘Nu’ ernaast geplaatst wordt.

Verkiezing

ZC W40 B.indd   21 04-10-2006   11:19:48

Zandvoort.    Een mooie gelegenheid om uit te gaan.

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zandvoort
Oktober 2006

Uitagenda
Holland Casino

Zondag 1 oktober vanaf 16.00
It’s a man’s weekend
Nederlands Musical Ensemble 17.45 - 21.15

Maandag 2 oktober 
Private Party Casino gesloten vanaf 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober 21.30 - 00.00
Donya & The Gaddo’s

Zaterdag 7 oktober 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble 

Zondag 8 oktober 17.00 - 22.00
C’est si Bon

Vrijdag 13 oktober 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble 

Zaterdag 14 oktober 21.30 - 01.30
King Size Trio

Zondag 15 oktober 17.45 - 21.15
Nederlands Musical Ensemble

Maandag 16 oktober 
Chinees Maanfeest 

Vrijdag 20 oktober 21.30 - 00.00
Serenata Mexicana

Zaterdag 21 oktober 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble 

Zondag 22 oktober 17.00 - 22.00
Mike Silk Duo

Woensdag 25 oktober vanaf 19.00
Special Ladies Day De smaak van...

Vrijdag 27 oktober 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble 

Zaterdag 28 oktober 21.30 - 01.30
Adagio Music

Zondag 29 oktober 17.45 - 21.15
Nederlands Musical Ensemble

Kijk voor het laatste nieuws op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Feesten & Events

High Tea Special Sunday 
Zondag 29 oktober 
om 12.30 uur
en om 14.30 uur een 
overheerlijke 
traditionele High Tea 
voor € 15,- p.p. 

Reserveren via onze 
arrangementenlijn 
023-5740542 (alleen 
tijdens kantooruren).

Poker
Elke maandag Poker Night NIEUW!
(behalve 2 oktober ivm Private Party)
Texas Hold’em Limit – Cash Games 
Vanaf 20.00 uur

NIEUW!
Mystery Bonus
10 Sony LCD schermen
In oktober valt de Mystery Bonus maar liefst 
10 keer. Kijk in het 
casino op welke 
speelautomaten dat 
zal zijn. 
De actie geldt van 
1 (vanaf 12.30 uur) t/m 
31 oktober en is niet 
tegen geld inwisselbaar.

Maandag 16 oktober

Chinees Maanfeest
Het Chinees Maanfeest staat traditiegetrouw in het teken van 
familiehereniging. Neem daarom uw familie mee 
en vier met ons dit feest met veel live entertainment.

• Piao met professionele Chinese artiesten en 
originele Chinese instrumenten

• laat uw naam in het Chinees kalligraferen
• uitgebreid buffet en Chinese hapjes
• Chinese dansen, originele instrumenten en zang
• een spannend Mahjong-toernooi; u kunt zich op de avond 

zelf vanaf 18.00 uur in het casino inschrijven
• en u gaat niet met lege handen naar huis

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Woensdag 25 oktober 

Special Ladies Day: De smaak van...
De smaak van culinair genieten is waar het om gaat vanavond.
Wat is smaak, hoe herken je smaak en vooral hoe kun je daar volop van genieten.

• de Wijnproeverij van Vino d’Amigo laat ons de heerlijkste wijnen proeven, 
inclusief de wijnen die in het casino geschonken worden 
Inschrijving op de dag zelf én vol = vol

• een overheerlijke kaasproeverij
en presentatie 

• kans op één van de 25 kaarten 
(2 personen) voor het concert van 
Willeke Alberti op 25 november 
in het Concertgebouw in Haarlem

• Gehele dag gratis entree 
en 1 gratis drankje 

Dit smaakt naar meer! Vanaf 19.00 uur
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 40 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 26 sep-
tember en de verdere in week 39 door het college geno-
men besluiten zijn 3 oktober vastgesteld. De beslui-
tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Klein Chemisch Afval 
Op zaterdag 7 oktober haalt de ecocar van Sita weer
Klein Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-
10.00 uur,Vomar 10.10-11.00 uur,Tolweg 11.10-12.00 uur

Wijziging legesverordening 2006
In de vergadering van 3 oktober 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de 3e Wijzigingsverordening ver-
ordening leges 2006 vastgesteld. Deze verordening
treedt in werking op 6 oktober 2006 en ligt ter inza-
ge bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. De verordening betreft een aanpassing in het
tarief in verband met de invoering van het nieuwe rij-
bewijs per 1 oktober 2006.

Verordening voorzieningen maatschappelijke onder-
steuning gemeente Zandvoort
In de vergadering van 3 oktober 2006 heeft de gemeen-
teraad van Zandvoort de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente Zandvoort
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1
januari 2007 en ligt ter inzage bij de Centrale Balie in
het Raadhuis en staat op de website. De verordening
beoogt het regelen en vastleggen van de voorzienin-
gen maatschappelijke ondersteuning.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Zeestraat 60, slopen woning, ingekomen 22 septem-

ber 2006, 2006-163S.
- Zandvoortselaan 137, vergroten woning, 28 septem-

ber 2006, 2006-164Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

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

Goede begeleiding bij The Lions!
De 125 leden tellende basketbalvereniging The Lions maakt de 
laatste jaren een positieve ontwikkeling door. Bij de senioren, 
maar vooral ook bij de jeugd. Aan de competitie 2006/2007 
wordt deelgenomen met 12 teams.

“Alles is er op gericht iedereen 
zo prettig mogelijk te laten bas-
ketballen. Dat kan alleen met 
een grote groep vrijwilligers die 

bereid is zich in te zetten’’, zegt 
secretaris Johan Beerepoot. Het 
vraagt van het bestuur, onder 
leiding van voorzitter Guido 

Weidema, wel de zaken zodanig 
te regelen dat alles goed ver-
loopt. “Een voorbeeld van hoe 
we de zaken aanpakken is dat 
ieder seniorenlid een scheids-
rechters- en juryopleiding volgt, 
zodat bij iedere wedstrijd gedi-
plomeerde leiding aanwezig is”, 
schetst Beerepoot de gang van 
zaken. “Uiteraard krijgt ook de 
jeugd de nodige aandacht en 
wordt er veel aandacht besteed 
aan de trainingen. We hebben 
een speelster in het eerste da-
mesteam met een CIOS-oplei-
ding die trainers en trainsters 
opleidt en begeleidt. Een ander 
aspect van het jeugdbeleid is 
dat we ook aan jeugd van ou-
ders met minder financiële 
mogelijkheden de kans bieden 
om te komen basketballen. Dat 

kan door de Haarlempas, waar-
aan de gemeente Zandvoort 
sinds een jaar ook deelneemt. 
Ouders met zo’n pas kunnen 
tot 80% van de contributie te-
rugkrijgen en ook wordt voor 
kleding nog eens €50 beschik-
baar gesteld”, zegt de man die 
naast zijn werkzaamheden als 
secretaris ook nog actief is als 
coach van het eerste dames-
team en een jeugdteam.

Competitie
Het eerste herenteam kon 
gebruik maken van een ver-
sterkte promotie en net als de 
dames komen zij nu uit in de 1e 
klasse. De dames moeten het 
dit seizoen doen zonder Kim 
Montauban die voor studie 
naar Amerika vertrok. “Maar 

we beschikken nog steeds over 
een sterk team en ook kunnen 
we een beroep doen op speel-
sters uit de A-junioren”, zegt 
Beerepoot, die nog eens bena-
drukt dat The Lions een goed 
georganiseerde vereniging is 
waar met een geringe finan-
ciële armslag zoveel mogelijk 
wordt gedaan voor de leden. 
We hebben geen sponsor en 
geen inkomsten uit een kan-
tine. Daarom moeten we het 
allemaal doen van de contribu-
tie, die varieert van €80 (benja-
mins) tot €195 (senioren).

Wie belangstelling heeft voor 
basketbal is van harte welkom. 
Internet: www.thelions.nl,
email: info@thelions.nl, 
tel.: 023 8882909.
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A1GP groot succes in Zandvoort

Na het afhaken van Verstap-
pen mocht Bleekemolen het 
doen. Tijdens de DTM liet 
Bleekemolen al doorscheme-
ren dat je niet moest zeuren, 
als er een gelegenheid zich 
zou voordoen om in een auto 
te rijden die niet onmiddellijk 
op je lijf is geschreven. Het 
typeert de jonge coureur uit 
Aerdenhout die laat zien dat 
hij, net als de Nederlandse 
seatholder van het A1 team 
Nederland Jan Lammers, van 
alle markten thuis is.

In het avontuur bij het 
Futurecom team in de DTM 
was Bleekemolen een speel-
bal en slachtoffer van een po-
litiek steekspel tussen inves-
teerder en teamleiding. De 
race in de Duitse Porsche Cup 
bleek voor Bleekemolen een 
keerpunt. Afgelopen week-
end liet Bleekemolen zien dat 
hij ook de A1GP klasse aan 
kan. Op Zandvoort werd dat 
duidelijk door een zinderende 
hoofdrace te rijden, waarin er 
eigenlijk zelfs meer in zat dan 
de behaalde vierde plaats. De 
fans waren de streken van 
Verstappen snel vergeten en 
sloten, zeker na zijn optreden 
in de hoofdrace, Bleekemolens 
in de armen.

In de sprintrace moest 
Bleekemolen nog toezien 
dat anderen hem nog flink 
te vlug af waren, maar in 
de hoofdrace kwam hij na 

de eerste pitsstop als een 
bliksemschicht naar voren. 
Toepasselijk overigens, omdat 
op dat moment pluvius de 
poorten wijd openzette. Dat 
ging gepaard met de nodige 
bliksemflitsen. Bleekemolen 
viel eerst nog terug naar plek 
veertien, maar kwam daarna 
ineens naar voren om vervol-
gens zelfs aan de leiding te 
komen. Hij maakte drie ma-

gistrale inhaalacties; team 
Groot Brittanië met Darren 
Manning, team Duitsland 
met Nico Hülkenberg en ver-
volgens team Frankrijk met 
Nicolas Lapierre werden ge-
passeren. Tien ronden hield de 
Aerdenhouter het vol, daarna 
gingen door een opdrogende 
baan eerst Philip Giebler van 
het team USA en vervolgens 
Nico Hülkenberg van team 
Duitsland Bleekemolen voor-

bij. In de slotfase passeerde 
ook team Australië met 
aan het stuur Ryan Briscoe 
de Nederlander. Opvallend 
was het eerbetoon dat de 
Australiër deed aan het pu-
bliek in het Scheivlak. Briscoe 
plakte een sticker op zijn wa-
gen met Scheivlak.nl waar-
mee hij de hondstrouwe fans 
van het Scheivlak een hart 
onder de riem stak. “Die gas-
ten zijn er altijd, bij elke race, 
door weer en wind”, aldus de 
Australiër.

Er reden ook Zandvoorters op 
de baan dit weekend. Deze 
waren hoofdzakelijk terug 
te vinden in de BRL V6 en de 
BRL light. Echte hoofdrollen 
eisten Danny van Dongen, 
Sebastiaan Visser, Patrick de 
Jong en Jan Lammers niet op, 
maar strijd werd er wel gele-
verd. Visser had wederom een 
pechvol weekend. De beide 
races in de BRL V6 werden ge-
wonnen door Donny Crevels. 
De Belg Marc Goossens wist 
in beide races beslag te leg-
gen op de tweede plaats. In 
de eerste race werd Jeroen 
Reijntjes derde en de tweede 
Donald Molenaar.

In de BRL light reden Theo 
Stor en Peter Furth voorin 
mee, maar tot een overwin-
ning kwam het niet. Dick 
Freebird werd in de eerste 
race eerste, terwijl Marijn van 
Kalmthout de tweede race 
won. Peter Furth wist nog een 
podiumplek te behalen in de 
tweede race door, voor 75.000 
toeschouwers, achter Marijn 
van Kalmthout als tweede te 
finishen.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  De adver-

teerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

(in alfabetische volgorde)
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Beach Club Tien
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant

Fairy Golf
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Meijershof, Restaurant
Monuta
P. van Kleeff
Pluspunt
Radio Stiphout
Take Five
Trade Ard Automobielen
Vista Vastgoed
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Nadat Jos Verstappen de Nederlandse fans in de steek liet, 
maakte Jeroen Bleekemolen het gemis van één van Neder-
lands succesvolste coureurs meer dan goed, nadat het de Aer-
denhouter afgelopen seizoen op bepaalde momenten wel eens 
flink tegen had gezeten.

Jan Lammers op de schouders bij de familie Bleekemolen na het behalen van een
uitstekende vierde plaats in de hoofdrace.

Zondag ochtend om 11.00 uur al volgepakte tribunes bij de sprintrace. 
Nederland kwam hier nog niet verder dan een tiende plek. 

Autosport Dit jaar twee WhoZnext-teams:
Wim Gertenbach college en SV Zandvoort 

Afgelopen woensdag zijn twee 
whoZnext-teams van start ge-
gaan. Van het Wim Gertenbach 
College is het team de Sjonnies 
aan de slag gegaan met de 
organisatie van een heuse 
schuimparty. WhoZnext-team 
De Musketiers van voetbal-
vereniging SV Zandvoort is 
begonnen met de organisa-
tie van een ‘3 tegen 3’ voetbal 

toernooi, met aansluitend een 
knalfeest. 

Het project whoZnext is be-
doeld voor sportieve jongeren 
(14 t/m 20 jaar). Doelstelling is 
om jongeren meer bij de sport 
te betrekken, met het uitein-
delijke doel om het sportaan-
bod aantrekkelijker en jeugd-
vriendelijker te maken.

De handbalsters van ZSC heb-
ben ook de vierde wedstrijd van 
de veldcompetitie niet kunnen 
winnen. De Zandvoortse da-
mes begonnen uitstekend en 
namen door doelpunten van 
Debbie Tibboel een 2-1 voor-
sprong. Het goede begin kon 
echter niet worden voortgezet 
omdat de Vijfhuizense keep-
ster een vrijwel onneembare 
veste bleek. Het sterke optre-
den van de keepster inspireer-
de DSOV zo, dat ook aanvallend 
voor de thuisclub de zaken 
naar wens verliepen. Nadat de 
achterstand was weggewerkt 
liep DSOV gestaag uit, waar-

door ZSC bij rust tegen een 7-2 
achterstand aan keek.

Dat ZSC over een goede men-
taliteit beschikt en bereid en 
in staat is hard te werken, 
bleek aan het begin van de 
tweede helft. Martina Balk, 
Romena Daniëls en Debbie 
Tibboel wisten het DSOV-
doel te vinden en brachten de 
achterstand terug tot 8-5. De 
uiteindelijke 12-5 overwinning 
van DSOV viel gezien de veld-
verhouding eigenlijk te hoog 
uit. Komende zondag spelen 
de ZSC dames de uitwedstrijd 
tegen Muiden.      

Fors verlies handbalsters

Team Gertenbach
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 ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa
• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,
5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto’s
• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te 
houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m² , inhoud ca. 645 m³, perceelopp. 476 m²

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale
5-kamerhoekmaisonnette met veel lichtinval

• In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage
• Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers

en een riante studio op de 3e verdieping
• Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen
• Woonoppervlakte ca. 150 m²

Vraagprijs: € 349.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT 

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3-etages 
tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland, 
4 slaapkamers en een moderne badkamer. 

• Design radiatoren in de woonkamer en keuken 
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage
• Woonoppervlakte ca 165 m², inhoud ca. 450 m³ 

• Royale 5-kamermaisonnette nabij strand en zee gelegen
• Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen.
• Parkeergarage en berging in de onderbouw
• L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe 

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer
• Geheel in lichte tinten gestuukt
• Woonoppervlak ca. 135 m²

Vraagprijs: € 309.000,-

Vraagprijs € 349.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 749.000,-

 RONALD KETELLAPPERSTRAAT 35 ZANDVOORT

• Goed onderhouden 3-kamermaisonnette met een hippe 
uitstraling door het gebruik van niet alledaagse materialen

• Achtertuin (west) met achterom, balkon en een garage
• Moderne woonkeuken, uitgevoerd in de jaren 50 stijl
• Moderne badkamer voorzien van wastafelmeubel, 

douchecabine en ligbad.
• Woonoppervlak ca. 90 m²  

Vraagprijs: € 279.000,-

 LOUIS DAVIDSSTRAAT 15-A ZANDVOORT

• Midden in het centrum van Zandvoort gelegen, goed 
onderhouden 3-kamerbovenwoning (1903)

• Lichte woonkamer met deur naar royaal zonnig dakter-
ras op het zuidwesten gelegen van ca. 40 m².

• Moderne openkeuken, 2 slaapkamers en een moderne 
badkamer o.a. v.v. ligbad en douchecabine

• Woonoppervlakte ca. 75 m²

Vraagprijs € 239.000,-

 VAN GALENSTRAAT 184 ZANDVOORT  

• Goed onderhouden en fraai afgewerkt, royaal
3-kamerappartement, verbouwd naar 2 kamers

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 2002 luxe 
gerenoveerd complex Sonnevanck, beschikt over een lift

• Woonkamer met ruim balkon (zw) en heerlijk zeezicht
• Luxe keuken v.v. diverse apparatuur en luxe badkamer
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs € 195.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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De waardering voor Kunst groeit. Dat heeft 
de tiende Open Atelierroute weer bewezen 
afgelopen weekend. De organiserende vereni-
ging ‘Beeldende Kunstenaars Zandvoort’ (BKZ)  
registreerde weer méér bezoekers dan het jaar 
ervoor. De aftrap van het Kunstweekend werd 
gegeven in strandpaviljoen Take Five.

Zandvoortse 
Courant 

Actueel P3 Waarnemend burgemeester
Actueel P7 Open Dag Dierenasiel

2e jaargang • nummer 41 • 12 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  www.zandvoortsecourant.nl
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Geldig t/m zondag 15 oktober

• Natuur Allison € 0,75
• Gevulde roomboter
 amandel speculaas € 3,95

 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

Op 17 en 18 oktober de integrale 
commissie Planning en  
Control en Raadszaken over de 
Programbegroting 2007. 

De Mannetjes
Hester Maij 

waarnemend 
burgemeester

‘In A’dam wilde ze terreinwa-
gens weren en 100 damherten 

laten schieten in de duinen. 
Dat kan nog leuk worden.’

Afgelopen weekend werd de 
Open Atelierroute gehou-
den. BKZ organiseerde voor 
de tiende achtereenvolgende 
keer dit jaarlijkse evenement. 
Het tweede lustrum werd 
in strandpaviljoen Take Five 
ingeluid met een extra fees-
telijke opening. Daartoe was 
de ruimte in Thaise sfeer aan-
gekleed en de Thaise mini-
taxi’s, de TukTuks, verzorgden 
die dag het vervoer tussen de 
twintig ateliers. Met krachtige 
stem declameerde dorpsom-
roeper Klaas Koper een mid-
deleeuwse handleiding voor 
toenmalige atelierbezoekers. 

Stevig kunstbeleid
Tijdens zijn openingswoord 
verzekerde wethouder Gert 
Toonen dat het gemeente-
bestuur zich sterk zal maken 

voor een actief kunstbeleid: 
“Met dat hapsnap gedoe moe-
ten we maar ‘ns ophouden.” 
Binnenkort kan Zandvoort 
een stevig kunstbeleid te-
gemoet zien. De gemeente 
gaat, indien de Raad ermee 
instemt, een professional 
aantrekken die een en ander 
vorm zal geven. “En wel in sa-
menspraak met Zandvoortse 
organisaties zoals BKZ,” bena-
drukte de wethouder.

Erelid
Voorzitter Mark Sjerps 
maakte bekend dat naast 
Marrianne Rebel nu ook Han 
van Leeuwen, als ‘man van 
het eerste BKZ-uur’, tot erelid 
werd uitgeroepen. Een Thaise 
schone stapte uit een schilde-
rijlijst en bood Van Leeuwen 
de kunstzinnig vormgegeven 
handleiding aan. 

“Als een applaus”
Het gehele Kunstweekend 
bleef strandpaviljoen Take 

Five ingericht als centrale 
presentatie. “Onafgebroken 
liepen groepjes bezoekers 
binnen,” vertelde Herman 
Harms, die in het paviljoen de 
bezoekers ontving tijdens het 
weekend. De achtentwintig 
deelnemers presenteerden 
hun kunstwer-
ken verspreid 
over de bad-
plaats. “Als ik 
aan bezoekers 
mijn schilde-
rijen toelichtte, 
hoorde ik alleen 
maar plezierige 
reacties: zoiets 
is als applaus 
voor de artiest.” 
Een oudere 
kunstenaar, glunderd nage-
nietend: “In mijn atelier was 
zóveel belangstelling dat ik 
nu op mijn wenkbrauwen 
loop.” 

Dik geslaagd
Net als Harms meldden 

enkele kunstenaars dat er 
opvallend weinig kinderen 
waren komen kijken en dat 
er wel veel bezoekers van bui-
ten Zandvoort waren. “Vooral 
door de uitstekende sfeer zijn 
de Open Ateliersdagen 2006 
dik geslaagd.”

Rubriek P11 Beeldig Zandvoort
Sport P23 Basketbal

Peugeot 306 Cabrio 1.8 Roland Garros
b.j. 1996, 109500km, €5950

nu €5250
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDINGOpen Atelierroute succesvol verlopen
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Kerkdiensten
ZONDAG 15 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
Zie RK Parochie St. Agatha 
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur Oecuemenische dienst 
ds. mr. J.W. Verwijs en pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. v. Polvliet 

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

-
-
-
-
-

01.30
02.20
02.59

12
13
14
15
16
17
18
19

03.38
04.19
05.20
0 6 1 4
07.29
09.10
10.08
11 .09

07.45
08.33
09.29
11.09
12.39
13.49
14.33
15.20

15. 49
16.40 
1 7. 3 0
18.24
19.44
21.20
22.30
23.08

20.01
20.50
21.49 
23.49 

-
-
-
-

Oktober Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

Familieberichten

In liefdevolle herinnering

14 oktober 2004 14 oktober 2006

Thea van Hemert – van der Wolde

Jan, Daniëlle en Laura 

Lieve Hans:
“levensgenieter”

Bedankt voor alles.
Ingrid

Blijkbaar hadden ze nog een entertainer 
nodig boven. 

Hoop dat kosten noch moeite bespaard blijven 
om het je daar naar je zin te maken.

Je vriendelijke vriend,
Brian

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze fantastische vader,  
mijn zoon en mijn geliefde

Hans van der Mije
Hendrik Andries Maria 

10 april 1947  Zandvoort   9 oktober 2006

Kim,
Lisa,
Mevrouw J. van der Mije-Tiemeijer,
Mauren.

Zaterdag 14 oktober nemen we samen  
afscheid van Hans tijdens een uitvaart-
dienst die om 12.00 uur ’s middags  
zal beginnen in de  parochiekerk  
St. Agatha , Grote Krocht 43 te Zandvoort.

Aansluitend zetten we om 14.30 uur het 
afscheid van Hans voort in Crematorium 
Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6  
te Driehuis.
Na de ceremonie is er een persoonlijke 
condoleance in de aula.

Hans is overgebracht naar het  
Uitvaartcentrum aan de Tollensstraat in 
Zandvoort, waar geen bezoek is.

Correspondentieadres:  
Postbus 278, 2040 AG Zandvoort

Lieve Pa,
Je hebt als een tijger gevochten om bij  
ons te komen, maar het is goed zo.  
Ik weet dat je me gehoord en gevoeld hebt.
Dikke kus Kim.

Bedankt Pa, voor al die mooie jaren samen.
Ik mis je iedere dag.....
Dikke zoen, Lisa.

I will always love you Junior.
Kiss Mauren.

Hans,
We missen je grote grijns nu al...

Ad, Paul en Monique

Hij was het leven nog niet moe
maar zijn lichaam was er wel aan toe

Bedroefd maar dankbaar dat hem een  
langer lijden bespaard is gebleven

nemen wij afscheid van mijn lieve vriend, 
zoon en broer

Marco Terol

*Haarlem 17-01-1965 † Zandvoort 10-10-2006

Nelly Boeser
Riet Loos en Harry
Henk Terol †
Roland Terol en Brigitte

Correspondentieadres:
R. Terol
Lijsterstraat 4-20
Zandvoort
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Volgens mij…
heeft de uitspraak “niets 
is toevallig, alles heeft 
een reden” defi nitief bij 
me afgedaan. Er was 
geen enkele reden dat 
het Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker verkeerd zou 
uitpakken. Vanaf mijn vijf-
tigste doe ik trouw mee met 
het tweejaarlijks onderzoek. 
In de speciale bus zit ik sa-
men met mijn mede-straat-
bewoonsters gezellig over 
koetjes en kalfjes te kletsen. 
Groot is dan ook mijn verba-
zing om van mijn huisarts te 
horen dat de mammografi e 
niet goed is. Ik moet op-
nieuw een foto laten maken. 
Dit keer bij de mammapoli in 
het ziekenhuis. Nog steeds 
denk ik “het zou wel héél toe-
vallig zijn als ik bij één van de 
negen vrouwen hoor.”

Na allerlei testen en een 
punctie krijg ik van de chi-
rurg het vreselijke bericht 
dat de tumor in mijn borst 
kwaadaardig is. Ik wil het 
niet geloven! Na opnieuw 
een bevestiging dringt het 
slechte nieuws tot me door. 
Vervolgens beland ik in de 
mallemolen voor een zie-
kenhuisopname. Na allerlei 
onderzoeken zijn we, mijn 
man en ik, heel stil naar huis 
gereden. Na een slapeloze 
nacht moet ik mijn opge-
kropte zenuwen kwijt. Het 
is mooi weer en ik besluit 
om de clematis te rooien die 
mijn beuk langzaam wurgt. 
Na veel trekken en sjorren 
heb ik het kreng eruit. Met 
deze actie is ook mijn woede 
verdwenen.

Op tafel liggen tijdschriften 
die ik van iemand heb ge-
kregen. Heel toevallig ligt 
bovenop de stapel het blad 
Pink Ribbon die speciaal 
over borstkanker gaat. Op 
de TV en in de kranten zijn 
veel programma’s en artike-
len over dit onderwerp. Mijn 
vriendin steekt me een hart 
onder de riem en geeft me 
een pink ribbon (roze strik-
je). Ook ik hoor nu bij één 
van de negen vrouwen met 
borstkanker. De reden? Daar 
ben ik nog niet uit!

Nel kerkman

Cartoon  Hans van Pelt

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

Laatste kans om te nomineren
voor Zandvoorter van het jaar 2006
Voor de tweede achtereenvolgende keer organiseert de Zand-
voortse Courant de verkiezing ‘Zandvoorter van het jaar’. 

U heeft nog een paar dagen 
om een kandidaat te nomi-
neren door onderstaan de 
strook met uw motivatie,
ingevuld te versturen naar: 
Jury Zandvoorter van het
Jaar, Hogeweg 32, 2042 GH
Zandvoort of via een e-mail
naar jury@zandvoortse courant.
nl waarop ook uw motivatie 
staat.

Zondag 15 oktober is de ui-
terste inleverdatum. Daarna 
zal de jury de balans opma-
ken van alle inzendingen. 

Volgende week zal dan be-
kend worden gemaakt wie de 
genomineerden zijn voor de 
verkiezing ‘Zandvoorter van 
het jaar 2006’.

Dus kent u ook iemand die 
het afgelopen jaar iets voor 
de Zandvoortse samenleving  
heeft betekend òf de naam 
Zandvoort op positieve wijze 
buiten de gemeentegrenzen 
heeft gebracht? Geef deze 
persoon, die wel in Zandvoort 
of Bentveld woonachtig moet 
zijn, dan op!

Inleveren voor 15 oktober
Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mijn keuze voor de 
Zandvoorter van het jaar 2006 is:
Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivatie waarom hij/zij in aanmerking komt voor de titel:

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

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

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

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

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

Handtekening: 

Commissies in kader begroting
Komende dinsdag en woens-
dag, 17 en 18 oktober, staan de 
vergaderingen van de commis-
sies Raadszaken en Planning 
& Control gepland. Voor een 
groot deel zullen deze in het 
teken staan van de nieuwe be-
groting van onze gemeente. 
Tevens zullen dan de voorstel-
len van het college tegemoet 
kunnen worden gezien voor 
de nieuwe tarieven van de 
gemeentelijke belastingen. 

Deze commissievergaderin-
gen moeten aan de hand van 
die voorstellen aanbevelingen 
doen aan de raad. Die zal op 7 
november vanaf 20.00 uur, en 
indien nodig op 8 november 
vanaf 14.00 uur, hierover be-
slissen.
De commissievergaderingen 
zijn openbaar en beginnen 
om 20.00 uur. De plaats van 
handeling zal de raadszaal van 
het gemeentehuis zijn.

Oecumenische viering : Liefde is…
Zondag 15 oktober is in de Agathakerk een oecumenische vie-
ring over: ‘Liefde is...’, het beroemde bijbelhoofdstuk over de 
liefde. Voorgangers zijn pastor D. Duijves en ds. S. Verwijs. Aan-
vang 10.30 uur.

Het is de laatste van drie in 
het jaarthema van 2006: 
‘geloof, hoop en liefde’, van 
de Lokale Raad van Kerken in 
Zandvoort. Deze trits was ook 
de inspiratie voor een ten-
toonstelling van beeldende 
kunstenaars uit Zandvoort 
en naaste omgeving. Zowel 
in de Protestantse kerk als 
in de Agathakerk waren tot 

eind september beelden en 
schilderijen te zien, waar 
meer dan duizend bezoekers 
op af zijn gekomen. 

Muziek wordt verzorgd door 
de gezamenlijke kerkkoren en 
voor zelf meezingen is ruime 
gelegenheid. De kinderen kun-
nen naar de ‘verhalenzolder’ en 
voor de jongsten is er oppas. 

Hester Maij waarnemend 
burgemeester in Zandvoort

Commissaris van de Koningin in Noord Holland Harry Borg-
houts heeft dinsdagmiddag Hester Maij beëdigd tot waarne-
mend burgemeester van onze gemeente. Zij zal burgemeester 
Rob van der Heijden waarnemen, die na zijn bypassoperatie van 
afgelopen vrijdag tijdelijk uit de roulatie is.

Het is nog niet bekend wan-
neer Van der Heijden zijn 
functie weer kan bekleden 
en daarom is een waarne-
mend burgemeester no-
dig. Maij, dochter van de 
oud-minister Maij-Weggen, 
kwam in beeld tijdens het 
overleg dat Borghouts dins-

dag had met de fractievoor-
zitters van de Zandvoortse 
gemeenteraad. 

Zij is lid van het CDA en heeft 
vanaf 2002 een wethouders-
zetel voor die partij in de ge-
meente Amsterdam ingevuld. 
Maij is 36 jaar en gehuwd.
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Oktober
Kinderdisco ‘Halloween’, 
Pluspunt Noord, 19.00-21.00 
uur. Leeftijd 6-11 jaar, toe-
gang €1 (met pasje)

Kerkplein concert: Pianoconcert
Protestantse kerk, aanvang 
15.00 uur, gratis toegankelijk 
(na afl oop collecte voor de 
restauratie van het unieke
Knipscheer kerkorgel)

Chinees Maanfeest, in 
Holland Casino Zandvoort

Fastlane Clubraces, 
Circuit Park Zandvoort 

Special Ladies Day, 
Holland Casino Zandvoort 

Finaleraces, 
Circuit Park Zandvoort. 
Al jarenlang de traditie als 
afsluiting van het seizoen 
voor de diverse nationale 
kampioenschappen.

Cabaret: Andre Manuel, 
Circus Theater Zandvoort
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Geld terug voor korte 
voorstelling Javier Guzman

Twee weken geleden las 
u in deze krant de recen-
sie van de try-out van 
Javier Guzman. Er werd 
gesproken over krachtig 
maar kort... De voorstel-
ling was namelijk van 
goede kwaliteit, maar 
Javier verliet al na 35 mi-
nuten het podium. Het 
leek één van zijn vele 
grappen, maar helaas, 
dit was geen grap. 
Er is door Circus Zand-
voort samen met Javier 
Guzman en zijn impre-
sariaat gekeken naar een 
passende oplossing: Een 

ieder die deze voorstel-
ling heeft bijgewoond 
krijgt van het impresari-
aat een reductie van vijf 
euro. Dit bedrag zal door 
Circus Zandvoort wor-
den overgemaakt. 

Naam, adres, woon-
plaats, bankrekening-
nummer en emailadres 
gaarne uiterlijk voor 
1 november opgeven 
aan de balie van Circus 
Zandvoort of mailen naar 
mail@playin.nl en het 
geld zal zo spoedig moge-
lijk worden overgemaakt. 

Casema voert vanaf 
donderdag 12 oktober 
een nieuwe zender-
indeling in. De Lokale 
omroep ZFM Zandvoort 
valt onder uw lokale 
zender en is voortaan te 
ontvangen op kanaal 45 
(663,25 Mhz). Elk huis-

houden in de gemeente 
Zandvoort die Casema-
abonnee is heeft een 
brief gekregen met uit-
leg over het opnieuw 
instellen van kanalen. 
Zo komen er nieuwe 
zenders bij en vallen er 
enkele zenders af. 

  ZFM Tekst-TV gaat verhuizen
Nieuwe zenderindeling Casema

DIMFIE

Gefeliciteerd met de eerste 
verjaardag van je mooie zaak 

38 Avenue in de Kerkstraat

Een trotse Sheila & Gert

Hoera!
38 Avenue bestaat 
zondag 15 oktober

1 jaar
Van harte schat!
Dimitri en Mick

KAKURO
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Oplossing 
week 40

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keer voor in de 
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de 
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Zo en hier is Spike. 
Spike een veel voorkomende naam, voor een spe-
ciaal hondje. Meestal zijn jack russels best fel 
naar andere honden en zijn ze heel druk. Maar 
Spike is heel lief voor andere honden, speelt 
graag en is eigenlijk heel rustig voor een Jack. 
Spike is een heel vrolijk hondje die wel van een 
fi kse wandeling houdt. Het liefst gaat hij altijd 
mee op pad. Lekker naar het strand of bos. Een 
ommetje naar de dierenwinkel voor een lekkere 
snack en een speeltje, of naar de honden cursus. 
Gewoon om lekker bezig te zijn. Kortom een ge-
zellige hond zoekt een gezellig huis, waar hij niet 
te veel alleen hoeft te zijn. Dat is niet zijn beste 
kant. Hij is lief voor kinderen dus dat is geen pro-
bleem. Waarschijnlijk vindt hij katten net iets te 
leuk om achterna te zitten. Dan zal de kat in huis 
geen rust hebben. Geen goed plan dus. Wie zoekt 
er een actief en lief klein hondje? Die is bij Spike 
aan het goede adres. Hij wacht met smart om 
kennis met u te maken. Net als zijn vele vrien-
den in het asiel aan de Keesomstraat 5. Geopend 
van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. 
T. 57 13888 of www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier van de Week
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Verkeersrondes
Bij de redactie zijn diverse 
meldingen van inwoners 
binnen gekomen. Men 
maakt zich zorgen over de 
verkeerssituatie bij zowel 
de rotonde Raadhuisplein 
als de rotonde bij de Van 
Lennepweg. Onduidelijkheid 
voor voetgangers en fi etsers 
is nog steeds de grootste 
klacht. Navraag van de inwo-
ners bij politie en gemeente 
heeft niet veel opgeleverd, ze 
krijgen verschillende ziens-
wijzen over de verkeerssitu-
atie. Want volgens zeggen is 
het plaatsen van oversteek-
plaatsen voor voetgangers 
bij de Raadhuis-rotonde uit 
den boze, omdat de door-
getrokken trottoirgedeelten 
en drempelconstructie dui-
delijk gemarkeerd zijn. Het 
advies is: “Elke verkeersge-
bruiker moet gewoon goed 
opletten!” Ook bij de Van 
Lennepweg-rotonde is het 
antwoord dito met een ster-
retje. Iedereen moet maar 
tien keer goed kijken voor 
men één keer oversteekt!

Gekleurde panelen 
Het raadsel van de weg-
gehaalde panelen van het 
politiebureau is opgelost. 
Mevrouw Attema belde ons 
op en vertelde hoe de vork 
in de steel zit. Destijds was 
haar man J. Attema wethou-
der in Zandvoort. De raad 
was verplicht om 10% van 
de bouwkosten te besteden 
aan een kunstwerk. U snapt 
het al, het kunstwerk wat 
is aangekocht waren de ge-
kleurde panelen! Mevrouw 
Attema kan zich ook nog 
de commotie herinneren 
over de schoonheid van het 
kunstwerk. De meningen 
waren (zoals altijd in onze 
badplaats) erg verdeeld. 
Een ding is zeker; voor die 
tijd was het een uitzon-
derlijk kunstwerk. Voor de 
bouwkosten werd er door 
de raad een krediet beschik-
baar gesteld van 5,6 miljoen 
gulden, waarvan 5 miljoen 
voor rekening van het Rijk 
was. Waar de panelen naar 

toe zijn gegaan is duister. 
Misschien staan ze ergens in 
een kelder of zijn ze voor een 
mooi prijsje doorverkocht? 

Wijze Gijs

Gijs de Roode is niet alleen 
CDA raadslid, sinds 14 sep-
tember is hij ook leraar aard-
rijkskunde 2de graad bij de 
Ichtuscollege in Santpoort. Hij 
moet nog wel drie jaar lang 
één dag in de week in Utrecht 
verder studeren voor zijn 
1ste graad. Voordat Gijs zijn 
diploma op de Hoge School 
Amsterdam in ontvangst kon 
nemen, moest hij eerst nog 
een presentatie geven waar-
om hij dacht vakbekwaam te 
zijn. Dat heeft hij, zoals een 
echte politicus, in de gegeven 
tijd goed kunnen verwoor-
den. Eindelijk een raadslid die 
Zandvoort goed op de kaart 
kan zetten!

Nieuw Boek
De leerlingen van klas 7 van 
de Hannie Schaftschool heb-
ben een bijzondere meester. 
Hij staat niet alleen voor de 
klas maar hij is ook nog schrij-
ver van diverse kinderboeken. 
Onder zijn schrijversnaam 
‘Gerard Delft’ zijn er al diverse 
boeken uitgeven voor kleu-
ters en jonge kinderen. Op 14 
oktober is er een nieuw boek 
van Gerard Delft te koop bij 
de boekwinkels. Dit keer spe-
ciaal geschreven voor de leef-
tijd vanaf 10 jaar. Zijn debuut 
is getiteld ‘Het Zwaard van 
Kristal’. Het manuscript heeft 
de meester ‘uitgeprobeerd’ op 
zijn leerlingen, die daar graag 
aan meewerkten. Heerlijk om 
zo’n meester te hebben met 
zoveel fantasie.

Luisteren in je luie stoel
We blijven even bij de boe-
ken, want op elke laatste 
maandag van de maand 
wordt er bij de Zandvoortse 
bibliotheek de Duinrand 
voor de 55 plussers en ou-
deren voorgelezen. Op 23 
oktober bent u van harte 
uitgenodigd om van 14.30 
tot 16.00 uur heerlijk ont-
spannen te luisteren naar 
de korte verhalen die vrij-
willigster Truus Stokman u 
voorleest.

Soft Art 

Tijdens het actualiteiten-
programma Goedemorgen 
Zandvoort van ZFM afge-
lopen zaterdag, was Gloria 
Kouwenberg (Galeriehoud-
ster van Kunst&Koffi e) een 
wandelend kunstwerk. Zij 
had zich getooid in de Soft 
Art van de Friezin Leona 
Leppers, die kunstige siera-
den, hoeden en tassen in 
felle kleuren maakt. Deze 
kunstenares Leona heeft 
ook op de Zomermarkt op 
het Gasthuisplein gestaan 
en is door Gloria benaderd 
om haar bijzondere kunst te 
exposeren. Helaas konden 
de luisteraars het fraais niet 
aanschouwen, daarom heb-
ben we een foto van Gloria 
gemaakt. Tijdens de suc-
cesvolle Open Atelier Route 
stond haar deur open met 
kunstwerken van verschil-
lende kunstenaars uit alle 
windrichtingen van ons land. 
Heeft u de galerie afgelopen 
weekend niet bezocht? Dan 
kunt u de tentoonstelling 
nog tot 12 november, elke 
zondag van 14.00 tot 18.00 
uur, bewonderen.

Center Parcs is er niet alleen 
voor hun gasten

Sinds drie maanden heeft de Zandvoortse vestiging van Cen-
ter Parcs een nieuwe directeur. Jos Jumelet is er alles aan gele-
gen om zijn park binnen de Zandvoortse gemeenschap meer 
aandacht te schenken dan de laatste jaren het geval was.

“Allereerst wil ik een fabeltje 
uit de wereld helpen. Onder de 
Zandvoortse bevolking heerst 
de opvatting dat de korting op 
ons zwembad niet meer zou 
bestaan. Niets is minder waar. 
Deze wordt nog steeds gehan-
teerd en het is zelfs nog goed-
koper geworden. In het verleden 
kon men alleen een zwempas 
aanschaffen tegen gereduceerd 
tarief als men een uitreksel uit 
het bevolkingsregister kon over-
leggen. Veel inwoners was dat 
een doorn in het oog vanwege 
de kosten. Nu is het zo dat men 
aan het tonen van een bankaf-
schrift voldoende heeft om aan 
te geven dat men inwoner van 
Zandvoort is.” Jumelet geeft 
ook aan dat er veel ruimte is 
voor de lokale verenigingen die 
een zwembad nodig hebben 
voor hun activiteiten. De duik-
verenging, de ouderenbond, de 
zwemvereniging, de zwemvier-
daagse en de reddingbrigade 
zijn vaste klanten in ‘zijn’ zwem-
bad. Ook het fenomeen school-
zwemmen wordt in het Aqua 
Romana bad van Center Parcs 
afgewerkt en de brandweer oe-
fent er regelmatig. Nog steeds 
weet dus nog een respectabel 
aantal inwoners van onze ge-
meente de weg naar het zwem-
bad te vinden.

“Het bad heeft een redelijk so-
ciale functie. Ik heb ook ontdekt 
dat we veel Zandvoorters krij-
gen als er bijvoorbeeld een voet-
balwedstrijd, en met name Ajax 
is in Zandvoort geliefd, wordt 
uitgezonden. Dan zijn er in onze 
Beach Factory locatie, in het 
Strandhotel, drie grote scher-
men opgesteld waarop we de 
wedstrijd tonen. Afgelopen we-

reldkampioenschap hadden we 
zelfs een heel stadion gebouwd 
en dat zat iedere keer weer vol. 
Tevens is er nog steeds veel aan-
loop in onze bowling, die naast 
de Beach Factory gelegen is”, al-
dus Jumelet.

Jumelet heeft zowel de bowling 
als het golfslagbad tot speerpunt 
voor het businessplan van de 
komende jaren gemaakt. Hij zal 
binnen Zandvoort veel aandacht 
schenken aan de twee vrije tijd 
mogelijkheden binnen zijn park. 
Ook zal hij veel gaan samenwer-
ken met Basiscommunicatie, het 
bureau dat voor de gemeente 
Zandvoort reclame maakt over 
de activiteiten binnen onze ge-
meente.

Jumelet heeft ook een groot 
aandeel gehad in het succes 
van het afgelopen A1GP week-
end. Samen met de grote on-
dernemers in Zandvoort via het 
marketingoverleg  heeft hij aan-
geboden om een deel van zijn 
parkeerterrein aan de organisa-
tie af te staan: “Normaal zijn wij 
een autovrij park maar dit week-
end kwamen de gasten niet 
voor rust mar voor de A1GP. We 
hebben toen besloten om voor 
deze ene keer de auto’s naast de 
bungalows te laten parkeren. Zo 
kwam een substantieel aantal 
parkeerplaatsen vrij maar die 
hoefden niet ingevuld te wor-
den. Ook de stroom mensen na 
de race hebben wij met goed 
gevolg kunnen verwerken.”

Het is duidelijk dat de Center 
Parcs manager het goede met 
Zandvoort voor heeft. We zul-
len nog veel van zijn organisatie 
horen.
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Goed toeven op Zandvoort
Na een extreem natte start van oktober, met in de noorde-
lijke Randstad -net als in augustus- weer bijna zondvloed-
achtige regens (Heemstede de eerste zes oktoberdagen al 
ca. 125 mm regen), verkeren we nu weer in welhaast nazo-
merse sferen. Enkele kleine verstoringen daargelaten, is en 
blijft het gewoon voorbeeldig weer deze week. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18 19 19 18

Min 13 12 10 9

Neerslag 45% 25% 10% 10%

Wind w.z.w. 4-5 z.w. 4-6 west 4-5 west 4-5

Zandvoort heeft er een unieke winkel bij
Begin augustus is, bij het winkelcentrum van Zandvoort-
Noord, een geweldig initiatief van Nieuw Unicum van start 
gegaan. Door een unieke combinatie tussen aangeboden dag-
besteding en de verkoop van zelfgemaakte producten, is het 
idee voor een winkel ontstaan. In de winkel bevindt zich ook 
een creatief atelier waar, onder deskundige begeleiding, be-
woners actief en kunstzinnig bezig zijn. 

door Nel Kerkman

In de winkel zijn Kim van 
Breemen, Peter Mudde en 
John Boedhoe met begeleid-
ster Petra Zeilstra gezellig 
aan het werk. Kim beschildert 
vol overgave groene schelpen 
op witte aardewerk mokken. 
Het is een bestelling en ze 
moeten van de week klaar 
zijn. John bewerkt, met veel 
geduld, kleine stukjes leisteen 
tot artistieke broche’s. Peter is 
aan het aquarelleren en heeft 
er duidelijk plezier in. De win-
keldeur staat uitnodigend 
open en er komt iemand 
even rondsnuffelen. De klant 

besluit een mooie ketting 
te kopen en Kim glundert. 
Ze vertelt vol trots dat zij de 
maakster van de ketting is. De 
kunstenares pakt de aankoop 
in, rekent af en ondertussen 
maakt ze een gezellig praatje 
met de klant.

Waardering
“Ik ben vandaag een geluks-
vogel” zegt Kim. “Deze dag-
besteding geeft me zoveel 
waardering en als ik straks 
aan de overkant zelfstandig 
ga wonen, is mijn werkplek 
lekker dichtbij.” Ook Peter 
en John bevestigen haar 
woorden en zijn duidelijk in 

hun nopjes met de actie van 
Nieuw Unicum. De winkel an-
nex atelier heeft ook een so-
ciale functie, want medebe-
woner Sjaak Schouten komt 
‘even’ langs voor een praatje 
en een bak koffi e. Morgen is 
hij er weer maar dan werkt 
hij, samen met andere bewo-
ners, in het atelier. 

Nog naamloos
De inrichting van de winkel is 
eenvoudig gehouden, de vloer 
is van steigerhout net zoals 
de planken en rekken aan de 
wand. Ondanks de eenvoud 
van de ruimte is de ontspan-
nen sfeer voelbaar aanwezig. 
De aangeboden kunst is zeer 
divers; van kraamcadeau’s, 
sierraden, ansichtkaarten, ke-
ramiek, serviesgoed tot aan 
mooie deurkransen. Voor iede-
re beurs is er een cadeautje. In 
de winkel staan zelfgemaakte 
schilderijen en Afrikaanse 
poppen tentoongesteld. Deze 
kunst is gemaakt door de be-
woners van het pas geopende 
dagbestedingcentrum op het 
terrein van Nieuw Unicum. 
Op 18 november krijgt de 
unieke winkel tijdens de offi -
ciële opening een naam. Wie 
de onthulling doet en welke 
naam het krijgt, is nog een 
verrassing. 

De winkeldeur (tegenover 
Vomar) staat op de volgende 
tijden open: dinsdag, vrijdag 
en zaterdag van 13.00- 17.00 
uur en woensdag en donder-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Met hulp van Petra lukt het John wel

Dit alles bij gratie van een 
uit de kluiten gewassen 
hogedrukgebied boven 
Noord-Europa, dat voorlo-
pig niet van wijken weet. 
Overwegend oostelijke win-
den, ten zuiden van dit hoog, 
blijven dan ook droge en vrij 
warme lucht aanvoeren.

Woensdag was het ge-
woon prima vertoeven 
op Zandvoort met royale 
kwikstanden in de buurt 
van de 21 graden. Daarmee 
leven we toch echt ver bo-
ven onze stand thermisch 
gezien. Deze donderdag 
is het tijdelijk wat minder 
met het weer, als een iet-
wat uitgerangeerde storing 
onze gebieden schampt en 
waarschijnlijk wat regen 
geeft. De temperatuur doet 
een bescheiden stap terug, 
maar 18 graden is nog altijd 
boven de gangbare norm. 

Ook richting weekeinde 
behouden we dit toch wel 
geriefl ijke weertype, dat 
zich kenmerkt door rust in 
de atmosfeer, so ms mist in 
de nacht en vroege ochtend 

en overdag ronduit deftige 
temperaturen nog van 18, 19 
en wellicht nog een keertje 
vol 20 graden. Zelfs volgen-
de week is er nog geen zicht 
op een serieuze omslag. 

Wellicht wel in een later sta-
dium deze maand, als een 
eerste koude-injectie plaats 
zou kunnen hebben vanuit 
het noorden van Europa en 
uiteindelijk de dagtempera-
turen bij ons onder de tien 
graden doet dalen. De nach-
ten zouden dan voor het 
eerst dit jaar pittige vorst 
kunnen opleveren. Hierover 
volgende week meer duide-
lijkheid.

Het is overigens zeer frap-
pant dat de ouderwetse 
herfststormen niet meer lij-
ken te bestaan tegenwoor-
dig. De laatste van kaliber 
dateert alweer van 27 okto-
ber 2002. 
Trouwens, de stormfrequen-
tie in ons land is sowieso al 
afgenomen sinds de jaren 
tachtig.

Weerman Marc Putto

Succesvolle Open Dag Kennemer Dierenasiel
Afgelopen zondag was de 
jaarlijkse opendag van het 
Kennemer dierenasiel. Vanuit 
de hele regio waren veel be-
langstellenden naar de Kees-
omstraat gekomen om met 
eigen ogen te kunnen zien 
wat de dierenbescherming 
zoal doet. Het Kennemer 
Dierentehuis functioneert 
als regionale opvangplaats 
voor zwerfdieren en als regi-
onaal dierenasiel.

Via diverse demonstraties 
werd duidelijk dat dieren 
niet zielig zijn als ze in een 
asiel worden opgenomen. Ze 
zijn echter wel veel beter af 

als ze door adoptieouders in 
een rustige omgeving kun-
nen worden geplaatst. Veel 
mensen waren echter ook ge-
komen om zich te oriënteren 
op een adoptie. Zo een pro-
ces moet je niet te gehaast 
ingaan. De medewerkers van 
het dierasiel kunnen veelal 
goed inschatten of iemand 

geschikt is voor een dier. Ook 
waren er mensen die onlangs 
een huisdier verloren hebben. 
Die kwamen vooral kijken of 
er een dier dat aan hun wen-
sen voldoet aanwezig was. De 
kleinste bezoekertjes werden 
beziggehouden met allerlei 
spelletjes en voor de grotere 
stond koffi e en thee klaar.

Weekend 
weerbericht
Zandvoort 

en omgeving
(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?
Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)
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 Altijd bij u in de buurt

 Internationaal

 Duidelijke informatie en

 uitstekende productkennis

 Service
Euronics is een onderdeel van . Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Electrotechnische Detailhandel (AVED), vastgesteld door Uneto, die bij ons en bij de

arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 144/1996 ter inzage liggen en die op verzoek onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

Amsterdamstraat 70 - 72
2032 PS • Haarlem
Tel. 023 - 5338269

In Europa de grootste,
in uw regio de beste.

Grote Krocht 34 - 36
2042 LX • Zandvoort
Tel. 023 - 5732649 Radio Stiphout

Euronics Radio Stiphout
Grote Krocht 34 - 36 • 2042 LX • Zandvoort • tel. 023-5732649
Vul onderstaande gegevens in:

Naam: .........................................................................................................................................................................

Straat:  ....................................................................................................................................................................

Postcode: ................................................................................................................................................................

Plaats: ......................................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................................................

E-mail adres: .........................................................................................................................................................

Inleveren van 10 t/m 14 oktober in de winkel aan de Grote Krocht 34 - 36 in Zandvoort.
Prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

Kom naar de nieuwe winkel.
Tegen inlevering van onderstaande bon maakt u kans op fantastische prijzen!

Elke dag van 10 t/m 14 oktober ontvangen de eerste 
100 bezoekers met bon een smakelijke attentie!

2e prijs
3e prijs

4e prijs

5e prijs

Espresso
koffi ezetter

T.W.V.
799,-

T.W.V.
499,-

DVD-HDD
recorder

Sport
MP3-speler

T.W.V.
299,-

Stofzuiger

T.W.V.
249,-

N
IE

U
W

SG
IE

RI
G

?
KO

M
 N

AA
R 

D
E N

IE
U

W
E  

W
IN

KE
L!

1e prijs
66cm. 

LCD-TV 

T.W.V.
999,-

Radio Stiphout geopend 
aan de Grote Krocht 34 - 36 in Zandvoort

Bose Demonstratie
Zaterdag 14 oktober 
van 10.00 t/m 17.00 uur 
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Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Secretaris Bosmanstraat 37 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 319.000,= k.k.

0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,95%
Op circa 100 meter van het strand gelegen 
deze goed onderhouden eengezinswoning 
met 4 slaapkamers. In de directe nabij-
heid van het centrum en openbaar vervoer 
gelegen. 
• de woonkamer is v.v. een massieve houten 

vloer, de moderne open keuken in L-vorm 
heeft een marmeren werkblad en diverse 
Miele inbouwapparatuur; 

• door de dakkapel op de zolder is een extra 
slaapkamer verkregen;

• achtertuin op zuid west met stenen schuur; 
• perceeloppervlak 108 m2, 
 woonoppervlak ca. 120 m2.

Max Euwestraat 63 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 299.000,= k.k.

In de geliefde Max Euwestraat gelegen 
deze fraaie eengezinswoning met zonnige 
tuin! Aan de rand van de duinen gelegen, 
ideaal voor natuurliefhebbers én honden-
bezitters.
• de verassend ruime woonkamer is v.v. nieuwe 

houten vloer;
• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;
• heerlijke zonnige achtertuin met veel privacy;
• wij bezichtigen tot 20:00 uur ;
• perceeloppervlak 114 m2, 
 woonoppervlak ca. 105 m2.

Burgemeester van 
Alphenstraat 57- 6

Vraagprijs:  € 209.000,= k.k.

Fraai hoekappartement op de 2e etage 
gelegen met zonnig balkon. Het beschikt 
over 3 slaapkamers met veel lichtinval en 
weids uitzicht.
• Moderne badkamer met ligbad en een ge-

scheiden toiletruimte;
• Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen 

en dubbelglas;
• Parkeren op eigen afsluitbaar terrein;
• Woonoppervlak ca. 85 m2 incl. balkons

Fresh!

Fresh!

Geef uw kandidaat op via jury@zandvoortsecourant.nl
Wie wordt Zandvoorter van het jaar 2006?

8

ZC W41 B.indd   8 11-10-2006   10:39:35

9

Zandvoortse Courant • nummer 41 • 12 oktober 2006

Grote plannen ZorgContact
De Zandvoortse Stichting ZorgContact heeft voor de nabije 
toekomst grote plannen. De stichting is exploitant van het 
Huis in de Duinen, Zorgcentrum A.G. Bodaan in Bentveld 
en Zorgcentrum De Meerleven in Bennebroek. Zij wil dat 
de jongere starters op de woonmarkt en de ouderen meer 
gaan integreren. Tevens is de stichting van plan om de centra 
voor ouderen niet meer aan de rand van het dorp te vestigen 
maar meer in het centrum. De filosofie daarachter is simpel: 
de bejaarden hebben dan veel meer reuring en zijn veel min-
der alleen.

Aan het woord is een bevlo-
gen voorzitter van de Raad van 
Toezicht, Hans Hogendoorn. 

Hij kent als geen ander de 
problematiek van de huisves-
ting en verzorging van oude-

ren. Voordat Hogendoorn de 
Zandvoortse politiek binnen-
stormde was hij, als ambte-
naar van de provincie, belast 
met de bejaardencentra en 
alles daaromheen.

Even een paar cijfers
Stichting ZorgContact be-
heert en exploiteert een 
drietal zorgcentra. In het 
Zandvoortse Huis in de 
Duinen hebben zij voor duur-
zaam verblijf 115 plaatsen. 
Dit zijn plaatsen voor perso-
nen die niet in staat zijn om 
voor zichzelf te zorgen. In 
De Bodaan zijn nog eens 80 
plaatsen en in Bennebroek 
60. Deze drie centra hebben 
bij elkaar ook nog 329 aan-
leunwoningen. In de centra in 
Zandvoort en Bentveld wer-
ken circa 330 werknemers, 
die voornamelijk woonachtig 
zijn in Zandvoort. In dat kader 
heeft ZorgContact ook inge-
schreven op de openbare in-
schrijving in het kader van de 
nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) voor 
de thuiszorg. Zandvoort zou 
volgens Hogendoorn ‘zijn’ 
werknemers de gelegenheid 
moeten bieden om in hun 
eigen woonplaats te kunnen 
werken. Als het contract naar 
een andere werkgever gaat, 
zou dat niet mogelijk zijn. 

De Zandvoortse locatie van Zorgcontact

ZorgContact heeft de kennis 
in huis voor dit specialisme.

Zorgstraat
Hogendoorn is al weer vele ja-
ren betrokken bij ZorgContact 
en dat heeft een aantal zeer 
belangrijke zaken opgeleverd. 
Eén van de belangrijkste is de 
onlangs geopende Zorgstraat, 
in een vleugel van het Huis in 
de Duinen. Dit medische cen-
trum ‘in een notendop’ is toe-
gankelijk voor iedere inwoner 
van Zandvoort, dus niet alleen 
voor de bewoners van het 
Huis in de Duinen. Ook hier is 
weer een duidelijke gedachte 
die er aan ten grondslag ligt. 
Hogendoorn en zijn medebe-
stuurders zijn van mening dat 
in principe geen Zandvoorter 
buiten Zandvoort hoeft te 
gaan om medische hulp te 
krijgen, tenzij het een groot 
probleem is zoals bijvoor-
beeld bij opname in een kli-
niek of ziekenhuis. Het begon 
met een dependance van het 
Spaarne Ziekenhuis en nu 
heeft dat zijn voortzetting 
gekregen in de Zorgstraat. 
Hier zijn allerlei medische 
specialisaties bijeengebracht 
zoals een psycholoog, een 
ergotherapeut, een fysiothe-
rapeut een logopedist en een 
huisartsenpost. Het voordeel 
daarvan is dat de patiënt di-

rect hulp kan krijgen en niet 
is aangewezen op zorgaan-
bieders buiten Zandvoort.

Wooncentra
Hogendoorn is onlangs met 
twee collega’s naar Dijon ge-
weest. Daar hebben zij een 
experiment kunnen bekijken 
dat hun bijzondere aandacht 
heeft. In een nieuw gebouwd 
wooncomplex zijn jongeren 
en bejaarden door elkaar 
gehuisvest. Dit geeft hier 
en daar wel enkele wrijving, 
maar over het algemeen gaat 
dat goed. Hogendoorn: “Wat 
daar gebeurt willen wij in 
principe ook. Integreren van 
ouderen en jongeren. Vooral 
psychogeriatrische patiënten 
zijn gebaad bij zoveel mo-
gelijk ‘reuring’ om ze heen. 
Ze fleuren dan helemaal op. 
Ook zal de sociale controle 
groot zijn. Jongeren kunnen 
bejaarden bijstaan en heb-
ben dan direct misschien wel 
een oppas voor de kleintjes. 
Het mes kanb dus aan twee 
kanten snijden.” Onlangs 
heeft Hogendoorn wethou-
der Gert Toonen uitgenodigd 
voor overleg. Samen met de 
gemeente en EMM, wil stich-
ting ZorgContact proberen 
om binnen afzienbare tijd tot 
een dergelijk wooncentrum 
te komen.

Commissie niet vrolijk van VROM rapport
De raadscommissie Projecten & Thema’s werd vorige week 
woensdag niet vrolijk van het door het ministerie van VROM 
uitgebracht rapport over de bestuurlijke situatie van onze 
gemeente over de periode 2004 - 2005.

VROM uitte onder andere 
bezorgdheid over de stand 
van zaken rond bestem-
mingsplannen voor het 
strand, terwijl ook over 
de waterhuishouding in 
de gemeente Zandvoort 
enkele kritische opmer-
kingen werden gemaakt. 
Bovendien kreeg de situ-
atie op en rond Camping 
Sandevoerde aan de 
Kennemerweg van de rap-
porteurs enkele zeer kriti-
sche kantekeningen.

Wordt aan gewerkt
Wethouder Tates en de 
commissieleden waren het 
unaniem met elkaar eens 
dat uit de consclusies van 
het rapport lering getrok-
ken moest worden voor 

de toekomst. Overigens 
bleek uit de discussie tus-
sen wethouder en com-
missieleden dat er al veel 
in werking is gezet om de 
gesignaleerde problemen 
op te lossen. De opmerkin-
gen over de waterhuishou-
ding kunnen volgens een 
meerderheid van de com-
messie voor een belangrijk 
deel herleid worden uit 
het gegeven dat de afwa-
teringscapaciteit vanuit 
Zandvoort naar Haarlem 
sterk uitgebreid moet wor-
den om nog grotere pro-
blemen te voorkomen. 

Ook aan het bestemmings-
plan voor het strand wordt 
gewerkt. Het plan zal bo-
vendien, na goedkeuring 

door de raad, pas in 2008 
in werking kunnen treden.

Parkeergarage
Een ander agendapunt 
vormde de plannen voor 
een parkeergarage in het 
Louis Davidscarré. De 
commissie kreeg een uit-
eenzetting door onder-
zoeksbureau Goudappel 
Coffeng, dat de tot nu toe 
voorliggende plannen aan 
een herwaardering had 
onderworpen. Opvallend 
was dat het aantal par-
keerplaatsen van 806, zo-
als eerder genoemd in een 
presentatie in januari van 
dit jaar door een dubbel-
telling door Goudasppel 
en Coffeng, was terugge-
bracht tot 463. Uit de dis-
cussie werd duidelijk dat 
de gemeentelijke project-
groep Louis Davidscarré 
denkt aan iets meer dan 
500 ondergrondse par-
keerplaatsen.

Zorgstraat

Radio Stiphout op de Grote Krocht

De nieuwe winkel heeft bij-
na een dubbele oppervlakte 
vergeleken met de oude. 
Maar liefst 160 m2 staat in-
gericht met allerlei huishui-
delijke apparaten, video- en 
audioapparatuur en vooral 

opvallend is de ruime pre-
sentatie van het witgoed. 
U hoeft nu niet meer naar 
Haarlem, want nu kunt u 
deze aankopen in de schit-
terende zaak van de firma 
Stiphout doen!

Radio Stiphout heeft na negentien jaar de Thorbeckestraat 
verruild voor de Grote Krocht 34-36. De oude winkel werd 
veel te klein voor wat de broers Owen en Jürgen Stiphout 
voor de komende jaren voor ogen hadden. Toen de Rabo 
Bank kleiner ging, kwam voor hun een mooie stek vrij in één 
van de belangrijkste winkelstraten van Zandvoort.
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Najaarsbeplanting
&

Violen

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Bloemen 
kleuren je 

dag!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Hoekbank. Bloemstof 
en rotan stoel. T.e.a.b. 

06-40137336

Nieuw!
Borduurservice De 

Jutter : wij borduren 
tekst, logo’s etc op 

textiel. Ook leuk als 
kado! Kijk snel op 

www.de-jutter.nl of 
bel 06-27187004. 

(ook per stuk)
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Barmedewerker(ster) 
gezocht, vanaf 21 jaar. 

Café in Zandvoort, 
06-15024230.

direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4  Zandvoort

Tel.: 023-5716785

Voor
gezelligheid,
lunch & diner
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C U L T U U R

door Nel Kerkman

Er staan veel beelden in de 
plantsoenen en open ruim-
tes van Zandvoort. Vooral in 
de jaren zestig zijn er ette-
lijke beeldhouwwerken aan-
gekocht. De initiatiefnemer 
voor deze massale aanschaf 
was destijds gemeentese-
cretaris W.M.B. Bosman. De 
kunst fi nancierde men uit de 
begrotingspost ‘gemeente-
lijke verfraaiingfonds’. 

Vandalisme
Eén van de beelden die door 
de gemeente zijn gekocht 
is het bronzen beeld van de 
Zandvoortse kunstenares 
Nel Klaassen. Het kunstwerk 
was door haar ontworpen 
om het van meerdere zij-
den te bewonderen. De ge-
meente koos een goede plek 
uit en plaatste het beeld-

houwwerk in het plantsoen, 
hoek Kostverlorenstraat/
Julianaweg. Door vandalisme 
is het beeld tot twee keer toe 
van zijn sokkel getild. De be-
schadigingen waren dusda-
nig dat de kunstenares aan 
de gemeente voorstelde om 
de sculptuur te verplaatsen 
naar de binnentuin van het 
voormalig Cultureel Centrum. 
Er kwam geen akkoord en 
Nel Klaassen besloot aan 
Koningin Juliana, waar ze 
goede connecties mee had, 
een brief te schrijven om 
te bemiddelen. Uiteindelijk 
werd het bronzen beeld in 
1981 in het trappenhuis van 
het Raadhuis geplaatst. Tot 
6 oktober jl. heeft het beeld 
daar altijd gestaan. Op ver-
zoek van een kunstlievende 
inwoonster is het bronzen 
beeld herplaatst in het plant-

soen, hoek Kromboomsveld/
A.J.v.d. Moolenstraat. Het 
fraaie beeldje is terug waar-
voor het uiteindelijk ontwor-
pen is. De springende meisjes 
zijn weer van alle kanten te 
bewonderen.

Nel Klaassen
Beeldhouwster Nel Klaassen 
woonde vanaf 1952 met haar 
echtgenoot Jaap Bouhuijs in 
het huis met de mooie mo-
zaikmuur aan de Boulevard 
Paulus Loot. Klaassen heeft 
zich niet alleen gespeciali-
seerd in beelden, ze ontwierp 
ook scheepsinterieurs van 
de Holland-Amerika Lijn en 
Rotterdamse Llyod. Daarnaast 
maakte ze keramiek, gobe-
lins en mozaïeken. Op 26 ja-
rige leeftijd won ze de ‘Prix de 
Rome’ voor monumentale en 
versierende beeldhouwkunst.

Provincie richt Erfgoedhuis op

Bij ontspanning hoort een ruim aanbod van kunst en cultuur. 
De provincie Noord-Holland is er alles aan gelegen dat iede-
re inwoner van de provincie “een prettig leven kan leiden”. 
Daarom moet alles wat met kunst en cultuur van doen heeft 
door een nog op te richten ‘Erfgoedhuis’ ruimere bekendheid 
krijgen.

door Ton Timmermans

De provincie Noord-Holland 
ontwikkelt ideeën, steunt 
projecten, stimuleert samen-
werking van organisaties om 
ervoor te zorgen dat iedere 
inwoner van Noord-Holland 
een prettig leven kan leiden. 
Omdat daar ook kunst en cul-
tuur bij hoort, zet de provincie 
zich daar ook voor in. Immers, 
beeldend kunstenaars zijn bij 
uitstek bedreven in creatief 
denken. En dat leidt weer tot 

vernieuwende oplossingen, 
zo redeneert de Provincie.

Kunst en cultuur in de pro-
vincie moeten toegankelijk 
zijn voor iedereen. Daarom 
hebben Gedeputeerde Staten 
(GS) van Noord-Holland on-
langs besloten een zoge-
heten ‘Erfgoedhuis Noord-
Holland’ op te richten. Het is 
bedoeld om de bekendheid 
en het publieksbereik van het 
cultureel erfgoed in de pro-
vincie te vergroten. Het col-

lege van GS stelt Provinciale 
Staten voor om ruim €1 mil-
joen als extra investerings-
impuls voor de oprichting 
van een Erfgoedhuis beschik-
baar te stellen. Bij de oprich-
ting van het Erfgoedhuis 
zijn betrokken de stichting 
Stelling van Amsterdam, de 
stichting Kunst en Cultuur 
Noord-Holland en uiteraard 
de provincie Noord-Holland. 
In de cultuurnota 2005-2008 
‘Cultuur verbindt’ van de pro-
vincie is al geconstateerd dat 
cultuur en cultuurhistorie 
voor veel inwoners en be-
zoekers van Noord-Holland 
onvoldoende toegankelijk 
is. Cultureel erfgoed is een 
wezenlijk onderdeel van de 
identiteit van Noord-Holland 
en moet daarvoor behouden 
blijven en door een breed 
publiek worden gezien en ge-
waardeerd.

beeldhouwwerk: Springende meisjes, 1964

Materiaal: Brons 

Sokkel: natuursteen

Plaats: Plantsoen Kromboomsveld

Beeldhouwster: Nel Klaassen (1906-1988)

Beeldig Zandvoort

Laatste gereformeerde kerkdienst 
zeer indrukwekkend

Na 90 jaar is de Paaskaars voorgoed gedoofd. Deze hande-
ling werd verricht door de preses van de kerkenraad in de 
gereformeerde kerk aan de Julianaweg. De laatste dienst op 
8 oktober was er een met gemengde gevoelens. Een kleine 
groep van trouwe en actieve kerkgangers heeft jarenlang 
geprobeerd om het bestaan van de kerk te redden, maar on-
danks hun inzet is de kerkdeur tenslotte defi nitief gesloten.

door Nel Kerkman

Nog nooit was de gerefor-
meerde kerk in de laatste pe-
riode zo goed gevuld. Zelfs de 
zijbeuk van de kerk was tot aan 
de Calvijnzaal bezet. Van de 
Zandvoortse gemeente waren 
op uitnodiging de wethouders 
Wilfred Tates (locoburgemees-
ter) en Gert Toonen aanwezig. 
Tevens waren de protestantse 
en katholieke kerk vertegen-
woordigd en ook oud-kerk-
leden en oud-predikanten wa-
ren in groten getale bij deze 
speciale dienst van heinde en 
verre naar Zandvoort geko-
men. Alles was, op een kleine 
technische stoorzender na, 
perfect geregeld. 

De toekomst
De ouderling van dienst de 
heer P. Hoogervorst, tevens 
preses kerkenraad, verwel-
komde alle aanwezigen en be-
treurde het dat dr. Van de Vate 
(1991-1999) door zijn ziekte 
niet de dienst kon voorgaan. 
De voorgangers van deze in-
getogen dienst waren prof. 
dr. E. Brinkman (1983-1987) 
en de laatste parttime pre-
dikant ds. J. Tiersma (2003-
2006). Beiden memoreerde: 
“Maakt u zich niet bezorgd 
om de dag van morgen want 
de dag van morgen zal zijn 
eigen zorgen hebben.” Zeer 
wijze woorden, omdat de 
gereformeerde gemeente 
niet weet hoe de toekomst 

uiteindelijk zal zijn of worden. 
Er is nog geen sprake van dat 
de kerk zal worden afgebro-
ken. Wel wil de kerkenraad 
het gebouw een goede plek 
geven in de Zandvoortse sa-
menleving.

Feestelijk  
Met een perfecte muzi-
kale medewerking van het 
Zandvoorts Dames Vocaal 
Ensemble onder leiding van 
F.Gest en onder geweldige 
orgelklanken van de diverse 
gastorganisten, kreeg de 
dienst een feestelijk tintje. 
Vooral toen een van de spre-
kers,  René Kamperman, op 
humoristische wijze vertelde 
over zijn jeugd als kosters-
zoon. “Wonen naast de kerk 
was heel bijzonder. Als geen 
ander weet ik de verborgen 
plekken in de kerk en ook het 
duin achter de kerk was voor 
het gezin heel bijzonder. Mijn 
vader was, denk ik, de eer-
ste ecologische koster van 
Nederland.” Daarna kwam 
het symbolische moment van 
het doven van de Paasvlam. 
Zou deze ooit nog worden 
aangestoken?

Na afl oop van de dienst kre-
gen alle aanwezigen het 
goed verzorgde herinnerings-
boek 90 jaar gereformeerde 
kerk aangeboden. Het boek 
beschrijft de veelbewogen 
geschiedenis van mensen 
aan de kust, in een kerk aan 
de kust. 

11
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Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Donderdag 12 okt. t/m woensdag 18 okt.

Tamme konijnenbout
Heel kilo € 9,95

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 
5% korting!

Onze nieuwe collectie 
SIA is weer binnen!

Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij permanente wenkbrauwen
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

ZEESTRAAT 36

Dinsdags gesloten

Adèle’s gewichtspraktijk
023-5737267 / 0622249100
Brederodestraat 26a / www.pureherbal.nl 

Te licht? 
Ondergewicht?
Gratis lichaams-en 
voedingsanalyse 
voor pashouders.

Voor ZandvoortPashouders
in de maand oktober:
Bij oogmeting 

gratis kalender!
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen 
van deze week

Nog geen zandvoortpas? Vul snel de bon in op pagina 20!

Huur 
3 new releases
Voor € 10,00
wij zijn elke dag open 
van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl
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Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

 Eten en drinken:

Albatros Restaurant - Haltestraat
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Herbalife, Pure & Simple - 023-5737268
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Wintercollectie is binnen!

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

 Maand oktober op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *    
Voor Zandvoortpashouders:

10 cent korting op elk drankje!
  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876   

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle kronen

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:
10% korting op 
Russell Athletic joggingpak
Ook voor kids!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

Bij aankoop van 
€ 5,- BELGISCHE KAAS

nu GRATIS 
flesje BELGISCH BIER

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527
Aanbieding voor 

ZandvoortPas houders:
Snackactie:

Bamischijf of Nasischijf € 1,-!

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

Iedere dag 
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Iedere eerste zaterdag van de maand

Live muziek

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Oktober Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerrie Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Si Tjap Kai
   (Kipblokjes met tauzie saus)

* 3 Stokjes kipsaté

* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

2007 wordt een
mooi wijnjaar
voor ’t Lokaal!

Voor de
Kennemer Golf & Country Club te Zandvoort
zoeken wij een:

• fulltime bedieningsmedewerk(st)er
Reacties inclusief pasfoto en CV kunt u richten aan:
Fairy Golf BV
T.a.v. de heer Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
of: kennemer@hetbosch.com

Tevens zoeken wij een: 
• parttime afwasmedewerk(st)er
 Vanaf 16 jaar
Telefonische reacties via tel. 5713189
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B.Z. Journaal
Uw voetlicht

Door Kroniekschrijver

Zoals het een jarige betaamd, 
deelde Michalides een hele-
boel cadeautjes uit. Allereerst 
nodigde hij maar liefst 1800 
mensen uit om de verjaar-
dag van ‘zijn’ casino te vieren. 
Ten tweede had hij, uiteraard 
samen met de hele organisa-
tie, een geweldig feest voor 
ogen. De feesttent die aan 
het casino was gebouwd, was 
decor van een geweldige sho-
wavond met bekende arties-
ten. 

Veel Bekende Zandvoorters 
waren op het ‘feestje’ afgeko-
men. Zo zagen wij de nieuwe 
voorzitter van de jury die 
de Zandvoorter van het jaar 
moet gaan aanwijzen, Ben 
Zonneveld, in gesprek met 
de initiatiefnemer van die 

verkiezing en uitgever van 
deze krant, Peter Kok, in ge-
animeerd gesprek.  Toen uw 
kroniekschrijver echter dich-
terbij kwam, verstomde de 
conversatie en werd er over 
koetjes en kalfjes gesproken. 
Nadat ik hun beide eega’s 
geprobeerd had uit te horen, 
ben ik maar niet verder gaan 
vissen. Het wordt uiteindelijk 
vanzelf bekend gemaakt wie 
de Zandvoorter van 2006 
wordt.

Ook Ferry Verbruggen
was met zijn char-
mante partner aan-
wezig. De man van 
de ‘mega-markten’ 
was de laatste we-
ken zeer druk om 
vooral het centrum 

van Zandvoort aantrekkelijk 
te maken voor het racepu-
bliek van de A1GP. Uiteraard 
deed hij dat niet alleen. Mede 
geholpen door een enthou-
siaste Ivo Lemmens en diens 
misschien nog meer enthou-
siaste zusje Lana, kwam dat 
allemaal goed in orde!

Eg Poster,  het aimabele raads-
lid en voorzitter van (waar is 

hij eigenlijk niet voorzitter 
van geweest) ZFM, was lang 
in gesprek met de nieuwe 
programmaleidster van de 
omroep, Lenna van den Haak. 
Zij was de stuwende kracht 
achter het zeer goed gewaar-
deerde project ‘A1 Radio’: drie 
dagen live radio rondom de 
A1GP vanuit het NH Hoteles. 

Ook politiek Zandvoort was 
vertegenwoordigd, onder 
meer door raadslid Joke Draijer 
en bijzonder commissielid 
Cor van Koningsbruggen. 
De feesttent was ook de plek 
voor een paar bijzondere 
(oud) politieke ontmoetin-

gen. Zo zag ik de oud-wet-
houders Hans Hogendoorn 
en Han van Leeuwen, de hui-
dige interim burgemeester 
van Bennebroek, samen met 
de Zandvoortse gemeente-
secretaris Harry Coerts een 
glas uitstekende wijn keu-
ren. Hans is nog heel erg 
druk bezig met de stichting 
ZorgContact waar hij voorzit-
ter van de Raad van Toezicht 

is. Een andere BZ’er, eigenlijk 
een BN’er, John  Kraaijkamp 
jr., dwaalde eveneens door de 
feesttent. 

Peter Michalides had een 
uiterst vrolijke verjaardags-
speech voorbereid. Nadat hij 
zijn medebestuurders op de 
‘catwalk’ had uitgenodigd, 
werd de verjaardagstaart te-

voorschijn gerold en werden 
de kaarsjes aangestoken. Tot 
slot had hij ook nog een ver-
rassing in petto. Hij annon-
ceerde de hoofdact van de 
avond: Karin Bloemen!  Zij 
had een zeer grappige act in-
gestudeerd waarin zij allerlei 
taalgrappen had verborgen. 
Het meest aansprekend voor 
de gasten waren echter de 
persiflages die zij van BN’ers 
maakte.
Veel te vroeg was het feest 
afgelopen maar ik ben er 

van overtuigd dat Peter 
Michalides wel weer ergens 
anders een mogelijkheid zal 
vinden voor een feest.
Holland Casino: van harte ge-
feliciteerd!

1 Oktober jongsleden was het dertig jaar geleden dat het eer-
ste legale casino in Nederland zijn deuren opende. Het was niet 
geheel toevallig dat die eerste vestiging in Zandvoort stond. 
Wat wel toevallig is; de huidige directeur van Holland Casino 
Zandvoort, Peter Michalides, komt uit onze woonplaats. Hij 
mocht dan ook voor jarige spelen en deed dat met verve.

30 Jaar Holland Casino Zandvoort

Karin Bloemen

Eg Poster

Hans, Han en Harry

John Kraarijkamp jr. 

Peter Michalides 

Peter Kok & Ben Zonneveld 

Ferry Verbruggen 
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Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 
 Kennermerland
17.00 Pits & Paddock 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi 
Maandag
18.00 Zie FilM bij ZFM
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00  Vrijdagavond Café (H)

Dinsdag
17.00 De cultuur van het eten 
19.00 Countrytrack of 
gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen
 Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 Tracks & Facts 
20.00 BREED
22.00  De Hoop
23.00  Eb & Vloed

Vrijdag
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen
 Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op  
  Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Club ZFM
21.00  BREED (H)
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 
    60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen
Iedere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”. 

www.dutchcoastradio.nl

My super 
ex-girlfriend

Iemand dumpen is niet 
altijd even makkelijk, 
maar het kan soms ook 
erg gevaarlijk zijn. Matt 
Saunders (Luke Wilson) 
denkt dat hij eindelijk 
zijn droomvrouw heeft 
gevonden in de mooie 
Jenny Johnson (Uma 
Thurman), die toevallig 
ook de superheld G-Girl 
blijkt te zijn. Wanneer 
Jenny/ G-Girl nogal 
bezitterig blijkt te zijn 

wil Matt het liever voor 
gezien houden. Maar 
hoe maak je het uit 
met een vrouw die kan 
vliegen, auto’s op kan 
tillen en gaten in staal 
kan branden in de hoe-
danigheid van G-Girl. 
De verlaten Jenny/  
G-Girl is vastberaden 
om Matt’s leven in een 
hel te veranderen. Hoe 
zal dit aflopen voor 
Matt? 

He 
broke 

her 
heart 

 
She 

broke 
his 

everything
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tingen doen aan het weer. 18 
t/m 25 oktober van 10.00 tot 
17.00 uur, in het weekend van 
11.00 tot 17.00 uur.

Maak je eigen weerstation
Het leven van Cruquius stond 
geheel in het teken van ‘meten 
is weten’. Dankzij hem hebben 
we als enige ter wereld een 
ononderbroken meteorologi-
sche meetreeks van wel drie 
eeuwen! Bij ‘Maak je eigen 
weerstation’ kan je van simpe-
le dingen een instrument ma-
ken waarmee je het weer kunt 
meten; zoals een barometer 
of een regenmeter. Zaterdag 
21 en zondag 22 oktober tussen 
12.00 tot 16.00 uur

Stoompracticum
Ook tijdens deze WetenWeek 
kan je aanschuiven aan het 
stoompracticum. Ontdek de 
kracht van stoom in het groot-

man. In de WetenWeek kan 
je meedoen aan tal van acti-
viteiten rondom het werk van 
Cruquius.

Museumtuin is weertuin
In 1705 is Cruquius als eerste 
begonnen met het bijhou-
den van een meteorologi-
sche meetreeks. Tijdens de 
WetenWeek is de museum-
tuin van Museum De Cruquius 
omgebouwd tot een heuse 
weertuin! Je kunt zelf, onder 
deskundige begeleiding, me-

Het thema van dit jaar is: 
‘Gebruik je energie’. Iets wat 
Nicolaus Cruquius, naar 
wie het stoomgemaal De 
Cruquius is vernoemd, zeker 
deed. Museum De Cruquius 
heeft tot 1 november een ten-
toonstelling over het leven en 
werk van deze eigenaardige 

HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Eind deze week mag je iemand 
heel graag, maar je ziet tegelijk 
zijn of haar beperkingen. Juist 
daarom is de band tussen jullie 
zo gezond! Neem beslissingen 
met uw gevoel, ga daarna verder 
met uw verstand.

STIER
21 apr. - 20 mei

Er bestaat veel onrust in je. Niets 
lijkt nog zeker te zijn. Probeer 
daar met improvisatie doorheen 
te komen en verzet je niet te veel 
tegen onontkoombare veran-
deringen. Veel mensen zullen je 
anadacht eisen deze week.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Stel beslissingen liever uit, hier-
door zul je verwarring voorko-
men en zal het steeds gunstiger 
uit gaan zien voor je. Je stelt je 
erg strijdlustig op: is het doel de 
moeite van al die strijd en slacht-
offers wel waard? 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je begint deze week met een moe 
gevoel, maar omdat er zoveel po-
sitieve en inspirerende mensen 
om je heen zijn knap je snel weer 
op. In een bepaalde relatie zul je 
iets afstand moeten gaan ne-
men. 

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Je moet erg hard werken om 
bepaalde zaken af te krijgen. 
Daardoor loop je de risico steken 
te laten vallen. Zorg in elk geval 
voor veiligheid in je omgeving. 
Binnenkort ben je wel héél erg 
populair bij sommige mensen. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Je hebt het erg druk met afspra-
ken en vergaderingen, maar je 
combineert het zakelijke handig 
met ontspannende uitjes. Deze 
week is het niet de tijd om over-
eenstemming te krijgen met an-
dere. Probeer het een andere keer.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Je begint de week zwaarmoedig, 
maar al snel zal het wat vrolij-
ker worden. Je puzzelt heel erg 
met jezelf, weliswaar zal deze 
week daar verandering in ko-
men, maar pas op dat je jezelf 
niet verliest.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je bent wat gespannen. Er ge-
beurt ook zoveel tegelijk! Daarom 
is het goed om binnenkort wat 
vrije dagen in te plannen. Ga er 
even tussenuit om te ontstres-
sen. Harde en noodzakelijke be-
slissingen moeten niet uit de 
weg worden gegaan!    

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je maakt deze week met pijn in je 
hart een einde aan een langdu-
rige relatie. Dat kan een intieme 
relatie, een vriendschap of een 
zakelijk contact zijn. Je probeert 
tevergeefs het onmogelijke mo-
gelijk te maken.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Je bent wat stilletjes en mijmert 
over gecompliceerde zaken. Je 
weet je geen raad met verande-
ringen die zich deze weke zullen 
voordoen. Ze lijken onontkoom-
baar én niet beïnvloedbaar. Pas 
op met je goedgelovigheid.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Het zit allemaal ingewikkeld in 
elkaar. Aan de ene kant is er spra-
ke van toenadering tussen jou en 
de ander, tegelijkertijd heb je ook 
je voors en (vooral) tegens. Het 
heeft gewoon een beetje tijd en 
vertrouwen van jouw kant nodig.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Deze week staat in het teken van 
jouw toekomst: je ziet precies 
waar je mogelijkheden liggen. 
Smeed je plannen voor het te 
laat is. Misschien is het een goed 
idee om aan een nieuwe studie 
te beginnen of een wereldreis te 
maken?!

Column

Zonnige kerst
Costa Rica? Backpacken? 
Nee, doe maar een lekker 
luxe hotel met het liefst 
een jacuzzi, roomservice 
en een kingsize bed. Bij het 
idee dat ik met twee broe-
ken en drie shirtjes een 
maand lang moet doen 
word ik naar. Nog erger 
lijkt mij het dat je nooit 
echt zeker bent van schoon 
water en soms twee of drie 
dagen niet kan douchen. 
Ik ken Steph al een aardig 
tijdje. We zijn bijna even 
oud, hebben veel dezelfde 
interesses, maar over back-
packen zouden we nog wel 
een avondje kunnen dis-
cussiëren denk ik zo maar.
De luxe die zij vindt in de 
‘vrijheid van het rugzakrei-
zen’... voor ik die zou vinden 
ben ik denk ik vier keer de 
wereld rond geweest.

Misschien begint het jul-
lie al een beetje duide-
lijk te worden: onder de 
column van vorige week 
heeft de eindredactie van 
de Zandvoortse Courant de 
verkeerde naam gezet.
Foutje! Het is dus Steph die 
in de koude wintermaan-
den de zon tegemoet gaat, 
met rugzak welteverstaan. 
Ik doe het anders deze win-
ter. Kerst vier ik wel in de 
zon maar lekker bij mijn 
vader op Bali. Het hotel is 
al geregeld, alleen de ja-
cuzzi ontbreekt. Maar oké, 
daar kom ik wel overheen. 
Mijn rugzak laat ik natuur-
lijk thuis (heb ik er wel een 
dan?), in plaats daarvan 
mag mijn Samsonite kof-
fer mee. Past lekker veel in! 
Toch wil ik nog wel even 
benadrukken dat ik er wel 
respect voor heb wat Steph 
doet. Helemaal alleen met 
kerst, niemand hebben om 
op terug te vallen als je je 
belabberd voelt. Het grote 
avontuur tegemoet. You 
go girl! Mijn gedachte over 
het grote avontuur is al-
leen iets anders denk ik.

Mai

 

1 Wimperkruller 
 Hema   € 1,95

2 Silk Finish Conditioner  
Dermalogica 60 ml

    € 6,60

3 Watershine Wetlook 
Lipstick 102 Pink 
Diamonds 
Maybelline € 9,99

4 Badolie ‘van ontspan-
nend tot activerend’ 
(per vijf st.) 
Kneipp  € 8,99 

5 Volume Extend 
Waterproof Mascara
Rimmel London  € 9,99 

6 Borstel met echt haar 
Etos € 6,75

7 Lift+Capsules Direct 
Effect (met vita-
minecomplex)  

 Diadermine  € 3,99

8 Boots Mediteranean 
Almond Olive & 
Pistachio Creamy 
Body Scrub 

 Etos € 8,99

9 ‘Rice Milk en Cherry 
Blossom’ Foaming 
Shower gel 

 Rituals Zensation € 6,90

10 Forming Wax  
 Keune  € 8,75

DE TI EN
Tien must-have artikelen 
onder de tien euro: wie wil 
dat nou niet!

WetenWeek in De Cruquius!
Museum De Cruquius organiseert dit jaar in samenwerking 
met Stichting Meerwaarde tal van activiteiten tijdens de na-
tionale WetenWeek. Deze week duurt van 18 t/m 25 oktober. 
Musea, bedrijven, instellingen en onderzoeksorganisaties in 
Nederland openen dan hun deuren en laten het publiek ken-
nismaken met wetenschap en techniek. 

ste stoomgemaal van de we-
reld! Met water en vuur maak 
je stoom. Experimenteer met 
een modelstoommachine en 
zet diverse werktuigjes aan 
het werk. Zaterdag 21 en zon-
dag 22 oktober tussen 12.00 
tot 16.00 uur

Informatie
De WetenWeek is echt een 
evenement voor jongeren. 
Daarom krijgen zij een kor-
ting van 25% op de normale 
toegangsprijzen: jongeren 
en kinderen (> 5 jaar) betalen 
dan € 1,50. Voor deelname 
aan het practicum ‘Maak je 
eigen weerstation’ en het 
‘Stoompracticum’ in het 
weekend van 21 en 22 oktober 
geldt een toeslag van € 1,00. 
Kijk voor meer informatie op
www.museumdecruquius.nl
Museum De Cruquius, 
Cruquiusdijk 27, Cruquius.
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Wie heeft niet een traan weggepinkt? Huiveren bij het lezen 
van zoveel leed en ellende. Te vondeling gelegd worden en een 
leven vol spanning en avontuur. De belevenissen van Remi en 
Vitalis, geschapen door geestelijk vader Hector Malot, heeft 
heel wat ouderen van nu in haar ban gehad. Een stukje nos-
talgie...

“Ik begreep, dat we 
verdwaald waren. 
Vreselijk! Verdwaald in 
‘n stikdonkere, koude 
nacht.” Alleen op de 
Wereld is een verhaal 
van de achtjarige 
Remi, een vondeling. 
Uit armoe verkopen 
zijn stiefouders hem 
aan de voorbijtrek-
kende straatmuzikant 
Vitalis. Samen met een 
troepje dieren trekken 
zij vervolgens het land 
door. 

Ondermeer het gedresseerde 
aapje heeft een tot de verbeel-
ding sprekende naam van Joli-
Coeur. Voorts zijn er de drie 
honden signor Capi, signor 
Zerbino en signora Dolce.
Vitalis leert de kleine Remi 
niet alleen lezen en schrijven 
maar ook muzieknoten le-
zen, zodat hij kan leren harp 

te spelen. Na vele spannende 
avonturen overlijdt Vitalis 
tijdens een sneeuwstorm 
en worden Zerbino en Dolce 
door de wolven verscheurd. 
Het aapje Joli-Coeur wordt 
hierdoor ernstig ziek en ook 
hij gaat dood. Bijna doodge-
vroren wordt de jongen Rémi 
gevonden door de eenvoudige 

tuinman vader Acquin. Vader 
Acquin heeft 4 kinderen, de 
jongens Alex en Benjamin en 
de meisjes Martha en Lize. Lize 
is de jongste en is stom, zij kan 
wel horen maar niet praten. 

Ook Capi, de zwarte 
poedel, mag in het 
tuindershuis wonen. 
Dan slaat het noodlot 
opnieuw toe. Na mee-
slepende omzwervin-
gen, waarbij menig 
lezer een traan zal 
hebben weggepinkt, 
blijkt vriend Arthur 
zijn broer te zijn en 
mevrouw Milligan zijn 
werkelijke moeder. Nu 
krijgen ze een heerlijk 
leven met elkaar. Later 
blijkt vader Acquin 
zijn èchte vader te 
zijn, Mattia wordt 
een beroemd vio-

list en trouwt Remi met Lize. 
Samen hebben ze een zoon, 
Mattia genaamd, waarvoor 
moeder Barberin mag zorgen. 
Ook Capi is er nog. Het boek  
‘Alleen op de wereld’ is nog 
steeds in de boekhandel ver-
krijgbaar en zal bij menigeen 
prettige jeugdherinneringen 
oproepen. 

Project SuperOma helpt eenzame ouderen
Een steuntje in de rug. Zeker nu op de zorgverlening wordt 
beknibbeld is een helpende hand van de commercie welkom. 
Een Brits bedrijf dat verfrissende mixdrankjes verkoopt start 
samen met het Fonds Ouderenhulp het project SuperOma. 
Van extra geld dat de verkoop van de ‘smoothies’ oplevert 
worden kerstdiners voor ouderen georganiseerd.

Ook dit jaar regelt het 
Nationaal Fonds Ouderenhulp 
weer kerstdiners voor eenza-
me of minder kapitaalkrach-
tige ouderen. Het bedrijf 
Innocent gaat Ouderenhulp 
helpen om het geld bij el-
kaar te krijgen, door middel 
van een project genaamd 
‘SuperOma’. In december 
worden alle smoothie-flesjes 
bij de Coffee Company en de 
Bijenkorf voorzien van gebrei-
de mutsjes. Elke verkochte ge-
mutste smoothie is goed voor 
€ 0,50. 

Het Nationaal Fonds Ouderen-
hulp en Innocent roepen alle 

oma’s én niet-oma’s op om 
mee te helpen breien, om 
zoveel mogelijk smoothies 
te kunnen voorzien van de 
mutsjes. Bewoners en mede-
werkers van verzorgingshuis 
Vreeswijk in Nieuwegein 
gaan als eerste verzorgings-
huis massaal met elkaar aan 
de slag met het breien van de 
mutsjes. Andere verzorgings-
huizen worden opgeroepen 
om hun voorbeeld te volgen. 
Er zijn in Nederland een mil-
joen ouderen die zich af en 
toe eenzaam voelen. Een vijf-
de van hen brengt de kerstda-
gen alleen door. Speciaal voor 
hen organiseert Ouderenhulp 

samen met Van der Valk de 
kerstdiners die verspreid over 
het hele land gehouden wor-
den. De 10.000 mutsjes die 
Innocent wil verkopen zijn 
goed voor 400 kerstdiners. 

De brei-actie is overgewaaid 
uit Engeland, de thuisbasis 
van Innocent. In 2005 breiden 
Engelse breisters ruim 80.000 
mutsjes bij elkaar, dit jaar lij-
ken het er 120.000 te worden. 
De mutsjes moeten de warm-
te uitstralen die bij Kerstmis 
hoort. Voor een doorgewin-
terde breier zal een standaard 
muts van 28 steken en 15 
naalden een kwestie van een 
paar minuten zijn. Innocent 
is niet alleen op zoek naar 
zoveel mogelijk mutsjes, cre-
ativiteit wordt ook beloond. 
Elke week looft Innocent een 
prijs uit voor de ‘Muts van de 
week’. Het patroon is te zien 
op www.innocentdrinks.nl.

Internetgebruik ouderen 
groeit onstuimig

Vandaag is de computer niet meer weg te denken. In korte 
tijd heeft de PC de hele wereld veranderd; met name internet 
is een onmisbaar deel van ons leven geworden. Aanvankelijk 
ging vooral de jeugd met het fenomeen aan de haal. Nu ont-
dekken steeds meer ouderen de ongekende mogelijkheden 
van de digitale snelweg.

Huishoudens waarvan de 
kostwinner boven 55 jaar is, 
maken steeds vaker gebruik 
van een PC en van internet. 
Dit blijkt uit de ICT Consumer 
Monitor, een onderzoek 
van Heliview Research on-
der 1.700 huishoudens in 
Nederland. 

In de eerste helft van 2005 
gebruikte nog minder dan 
de helft van de ‘oudere’ huis-
houdens een PC thuis. Iets 
meer dan een derde van deze 
huishoudens maakte gebruik 
van de mogelijkheden van 
internet. Een jaar later heeft 
circa tweederde van de huis-
houdens met een kostwinner 
boven 55 jaar een PC. 

Vandaag de dag wordt ook 
door 55Plussers druk gebruik 

gemaakt van internet. Onder 
meer door websites die zich 
speciaal op ouderen rich-
ten is internet een tweede, 
boeiende wereld geworden. 
Zie het onstuimig groeiende 
succes van 50PlusNet.nl en 
Seniorweb.nl. Er zijn wel en-
kele verschillen te zien in 
gebruiksdoeleinden van het 
internet tussen oudere huis-
houdens en jongere huishou-
dens. De ouderen gebruiken 
internet relatief vaker voor 
het opvragen voor informa-
tie en ook vaker voor thuis-
bankieren. Het Net biedt een 
scala aan mogelijkheden 
waaronder e-mailen met 
(klein)kinderen en het ‘ont-
moeten’ van leeftijdgenoten 
onder ouderen erg populair 
is. 
Bron: Heliview

Alleen op de wereld, klassieker van toen

Zandvoortse ANBO verzorgt 
weer een dagtrip

Weten waar Abraham de mosterd haalt. Het oude fabriekje is uit-
gebreid tot een werkend museum met de originele, oude molens. 
De ‘Doesburgsche Mosterd- en Azijnfabriek’ ligt in het dromerige 
Hanzestadje aan de IJssel. De Zandvoortse afdeling van de oude-
renbond ANBO organiseert binnenkort voor haar leden een dag-
trip naar het museum.

In de 17de eeuw was mos-
terd een normaal, alledaags 
artikel. Op iedere eettafel 
hoorde een pot te staan voor 
het kruiden van gerechten. In 
het museumfabriekje vullen 
de apparaten van vroeger de 
potjes van nu. Aanschouwelijk 
wordt aan bezoekers verteld 
hoe in vroeger tijden thuis 
mosterd werd gemaakt. Ook 
komt er nu eindelijk ant-
woord op de vraag waarom 
er in de Middeleeuwen zoveel 
mosterd gegeten werd.

“Zeker is”, aldus de muse-
umdirectie, “dat iedere be-
zoeker met veel smakelijke 
ideeën terug naar huis gaat.” 
Op aanschouwelijke wijze 
maakt iedereen kennis met 

een typisch Oudhollands 
ambacht. Want dat het ma-
ken van mosterd een heel 
oud handwerk is, bewijst het 
Doesburgs Register uit 1457. 
Later kreeg de zaak de offici-
ele naam van ‘Doesburgsche 
Stoommosterdfabriek’. In 
de jaren zeventig werd het 
museum uitgebreid met het 
restaurant ‘De Mosterdhove’ 
en later ook ‘De Gildehof’, een 
gezellig pleintje met ateliers 
en ambachtelijke winkel-
tjes. Om echt goed wakker 
te worden begint de dag in 
Doesburg met een kop koffie 
in ‘De Mosterdhoeve’. Anbo-
leden die graag mee willen, 
dienen zich voor a.s. zondag 
15 oktober aan te melden: tel. 
5715164. 
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Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Fraai, uitstekend onderhouden, 3-kamer 
appartement met garage en ruim balkon!

• Gelegen op de 2e verdieping van het in 1995
gerealiseerde appartementencomplex
“Brederode”;

• Rustig gelegen aan de rand van het "Groene
Hart” van Zandvoort, op loopafstand van strand,
zee, duinen en centrum;

• Entree via trap of lift, royale hal, zonnige living
met aangrenzende eetkamer en schuifpui naar
balkon, luxe open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, nette badkamer met ligbad,
separate douchecabine, en wastafel, 
2 slaapkamers, bijkeuken;

• Balkon gelegen op het (zuid)oosten;
• Ideaal voor 55+: u hoeft alleen nog te verhuizen!
• Woonoppervlakte: ca. 100 m2, 

inhoud ca. 220 m3.

• Fraai 3-kamer hoekappartement met 
2 slaapkamers en ruim balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste verdieping van het 
in 1998 gebouwde, uitstekend onderhouden
“Residence Delphi”, direct tegenover het 
station van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over
entreebeveiliging d.m.v. videofoon-installatie 
en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, royale L-vormige
living met schuifpui naar balkon, moderne 
open keuken, moderne badkamer met ligbad,
separate douchecabine en wastafelmeubel, 
2 ruime slaapkamers;

• Royaal van opzet en uitstekend onderhouden:
een woning die zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 90 m2, 
inhoud ca. 215 m3.

Vraagprijs: 
€ 349.000,-  k.k.

Brederodestraat 8C Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 239.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,-  k.k.

Witte Veld 2 Zandvoort

Diaconiehuisstraat 38-4 Zandvoort

Verkocht 

(onder voorbehoud)

• Sfeervolle, uitstekend onderhouden 4-kamer
benedenwoning met voortuin en riante,
besloten achtertuin!

• Gesitueerd aan de rand van het centrum van
Zandvoort en op steenworp afstand van de duinen;

• Entree, royale hal, zonnige L-vormige woonka-
mer met aangrenzende eetkamer en openslaan-
de deuren naar de tuin, moderne open keuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, luxe bad-
kamer voorzien van ligbad met jetstream, sepa-
rate doucheruimte en modern wastafelmeubel,
2 slaapkamers;

• Fraaie voortuin van ca. 38 m2, gelegen op het
oosten en besloten achtertuin van ca. 67 m2 op
het westen met achterom;

• Een uitstekend onderhouden woning die in 1998
grotendeels is gerenoveerd en zo te betrekken is!

• Woonoppervlakte: ca. 85 m2, perceelgrootte ca.
211 m2, inhoud ca. 190 m3.

• Royale tussenwoning, thans 3 appartementen,
ideaal object voor de verhuur!

• Gesitueerd in rustige, gewilde woonomgeving
aan de achterzijde van de boulevard, op steen-
worp afstand van strand, zee en duinen en op
loopafstand van het centrum;

• Alle appartementen beschikken over een eigen
woonkamer met zit/eetgedeelte, een slaap-
kamer met 2-persoonsbed, een keuken, een
eigen doucheruimte en toilet en een TV;

• Appartementen op de 1ste en 2e etage 
hebben zowel duin- als zeezicht;

• Fraai aangelegde voortuin op het oosten en
diepe achtertuin op het westen gelegen met
achterom;

• Een woning die per direct te aanvaarden is!
• Woonoppervlakte: ca. 120 m2, 

perceelgrootte ca. 171 m2, inhoud ca. 275 m3.

Vraagprijs: 
€ 249.000,-  k.k.

Stationsplein 17-16  Zandvoort

• Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het 
kleinschalige appartementencomplex 
“La Mer”, op slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op 
loopafstand van winkels, openbaar vervoer 
en het centrum van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.
telefooninstallatie en een liftinstallatie;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige
woon_kamer met toegang tot balkon, nette
open keuken voorzien van div. inbouwappara-
tuur, badkamer voorzien van doucheruimte en
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-
zicht over de “Stationsbuurt” en zicht op zee.

• Woonoppervlakte: ca. 65 m2, inhoud ca. 185 m3.

Vraagprijs: 
€ 189.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 428.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Dr. C.A. Gerkestraat 19zw  Zandvoort

Verkocht 

(onder voorbehoud)

NIEUW • Starters opgelet: leuke 2-kamer maisonnette
met balkon op het zuiden!

• Gelegen op de eerste en tweede verdieping
van een kleinschalig appartementencomplex
(4 appartementen totaal), in een autoluwe
straat aan de rand van het centrum van
Zandvoort;

• Entree via trappenhuis, hal, royale L-vormige
living (50 m2) met open haard en toegang tot
balkon, eenvoudige, nette open keuken met
bar, eenvoudige badkamer met doucheruimte
en toilet, 1 ruime slaapkamer met vide en 
wastafel;

• Een woning met een speelse indeling en 
verrassende details;

• Een rustige woonplek temidden van het 
levendige centrum van Zandvoort!

• Woonoppervlakte: ca. 75 m2, 
inhoud ca. 175 m3.

Marisstraat 12  Zandvoort

Verkocht 

(onder voorbehoud)
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& Heden
Verleden

De bouw van Zandvoort 
(deel 1 van 2)

Heden ten dage is de gemeente bezig om onze woonplaats 
‘op te kalefateren’. In 1938 echter was men druk bezig om 
datgene dat nu een facelift krijgt of heeft gekregen, op te 
bouwen. De Zandvoortsche Badcourant van woensdag 13 
juli 1938 heeft een schitterend en heel trots verhaal van 
de redactie over de uitbreidingen en geneugten van Zand-
voort vlak voor de oorlog. Natuurlijk weten we nu dat een 
groot gedeelte van het Zandvoort van die tijd in de oorlog 
is gesloopt. Het geeft echter wel een beeld van de Zand-
voortse instelling: trots! Omdat het verslag nogal groot is 
zullen wij het in twee gedeelten splitsen. Deze week het 
eerste gedeelte, het tweede zal volgende week gepubli-
ceerd worden.

De gemeente Zandvoort, 
die een snel groeiende be-
volking van ongeveer 9300 
inwoners (per 1 Januari 
1938) telt, doch met haar 
gemeentelijke organisa-
tie ingesteld moet zijn op 
een zomerbevolking van 
15.000 a 20.000 zielen en 
op drukke Zondagen vaak 
meer dan 100.000 bezoe-
kers aanschouwt, hegeen 
haar uiteraard voor allerlei 
eigenaardige problemen 
stelt, bestaat uit het dorp 
Zandvoort, van waaruit 
de Zandvoortschelaan, als 
een in den regel aan één 
kant met villaatjes en land-
huisjes bebouwde laan, 
die zich door het breede 
duinlandschap slingert, en 
die aan weerszijden een 
betegeld rijwielpad (dat 
tot Amsterdam doorloopt) 
heeft, benevens wandelpa-
den, leidt naar Bentveld, dat 
voor een gedeelte ook tot
de gemeente Zandvoort 
behoort.

Bentveld
In het Bentveldsche ge-
deelte bevinden zich in de 
eerste plaats de knus in het 
loover verscholen landhuis-
jes langs den Bentveldweg, 
voorts eenige zaken (win-
kels, garages e.d.) bij de 
Zandvoortsche laan, doch 
naast het pompstation der 

goed mogelijk aan die om-
geving te laten aanpassen. 
Wie vlak bij den grooten ver-
keersweg toch rustig buiten 
wil wonen, temidden van 
dennengeur en getemperde 
zeelucht, in een alleraardigst 
gelegen buitenwijk,
waar de eischen der aesthe-
tica zijn in acht genomen en 
waar toch door de gematigde 
grondprijzen en bouweischen 
plaats is voor betrekkelijk 
goedkoope landhuizen en vil-
la’s, hij wende zijn schreden 
eens naar het Bentveldsche 
gedeelte der gemeente 
Zandvoort en zal niet worden 
teleurgesteld.
De halte “Bentveld” der 
N.Z.H.T.M, (tien minuten tram-
dienst op Haarlem, twintig 
minutendienst op Zandvoort 
en Amsterdam, met vele ex-

tra diensten in den zomer) is 
dichtbij, evenals het zaken-
gedeelte van Bentveld. Geen 
wonder, dat wij hier te maken 
kregen met een welkome, 
zeer aantrekkelijke forensen-
wijk, die toekomst heeft.

Villapark Kostverloren
Aan den oostkant ligt te-
gen het oudere dorp aan het 
villapark Kostverloren, dat 
geleidelijk wordt bebouwd 
met veelal dubbele huizen 
en zeer gunstig is gelegen 
binnen den gordel van de 
Kostverlorenstraat, die bij 
de tramhalte uitmondt op 
de Zandvoortschelaan (weg 
naar Haarlem). In het ver-
lengde van deze laan ligt de 
Haarlemmerstraat, die naar 
het centrum voert, terwijl 
evenwijdig daaraan langs 

den duinkant een nieuwe 
straat is volgebouwd: de 
Dr. Gerkestraat, waaraan 
o.m. het groote gebouwen-
complex van de Stichting 
‘s Zomers Buiten prachtig 
is gelegen. Ook deze straat 
komt bij de zooeven be-
doelde tramhalte op de 
Zandvoortschelaan uit. 
Vergissen wij ons niet, dan 
zal zich in de toekomst 
bezuiden die halte een vil-
lapark ontwikkelen, temid-
den van een fraai gelegen 
duinlandschap. Het in 
bewerking zijnde uitbrei-
dingsplan der gemeente 
zal binnen niet al te langen 
tijd trouwens het volledige 
ontwikkelingsschema der 
gemeente wel openbaren.

Volgende week deel 2!

gemeentelijke duinwaterlei-
ding mondt op deze laan uit 
het zoogenaamde straten-
plan “Van Hattum”, dat, gren-
zende aan het Naaldenveld 
en de duinen, bestemd is 
voor villa- en landhuisjeswijk. 
Hoewel sedert een paar ja-
ren aangelegd, staan er reeds 
een zich geregeld uitbreidend 
aantal landhuizen aan de 
wegen, die onder de deskun-
dige leiding van Ir. H. T. Zwiers, 
architect B.N.A., te Haarlem, 
met medewerking van een 
tuinarchitect, zoo zijn aange-
legd, dat het ‘bestaande ge-
boomte zooveel mogelijk be-
houden is gebleven, hetgeen 
aan het park een bijzondere  
aantrekkelijkheid geeft. Naar 
onze meening liggen de niet 
al te groote vriendelijke land-
huisjes er in dat gedeelte zeer 
gelukkig en woont men er in-
derdaad buiten. Aerdenhout 
en het aangrenzende 
Bentveldsche gedeelte van 
de gemeente Bloemendaal 
zijn geheel anders van type. 
Daar zijn het lange, forsche 
lanen met groote villa’s, die 
aaneengerijd toch weer een 
soort straat vormen. In het 
stratenplan “Van Hattum” 
heerscht een zekere landelijke 
intimiteit en liggen de land-
huisjes losjes uitgestrooid 
tusschen loof- en naaldhout. 
Verschillende architecten 
doen hun best het huis zoo 

Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld 01581

Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld 02240
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Hartelijk dank!
Mede namens de A1 GP organisatie, de teams en de coureurs 

bedankt Circuit Park Zandvoort alle Zandvoorters, de Zandvoortse 
ondernemers, de Gemeente, de Politie, de Brandweer en alle andere 
betrokkenen voor hun spontane en enthousiaste medewerking aan 

een fantastisch Oranje gekleurd Raceweekend!

Hans Ernst
Directeur Circuit Park Zandvoort

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel nu de ZandvoortPas
zodat u ook kunt profiteren 

van de voordelen die deze Pas u biedt!

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg €7,50 (contant) toe en geef deze 
af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag van €7,50 over naar de 
Zandvoortse Courant bankrekening nummer 
61.57.69.055 ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld 
daarbij duidelijk uw naam en adres.

Deze pas is geldig t/m december 2006

Indien u een ZandvoortPas bestelt wordt 
die, tezamen met de ‘ZandvoortPas 
Big Shopper’ boodschappentas, binnen 
5 werkdagen bij u thuis bezorgd.

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst ti dstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen.
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 41 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 3 okto-
ber  en de verdere in week 40 door het college geno-
men besluiten zijn 10 oktober vastgesteld. De beslui-
tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Integrale commissie Planning en Control en
Raadszaken 
De  Integrale commissie Planning en Control en
Raadszaken vergadert op 17 en 18 oktober vanaf 20.00
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein.

Op de agenda van 17 oktober staat:
- opening 
- vaststelling agenda 
- besluitenlijst commissie Planning en Control van 

20 september 2006 
- begroting Paswerk 2007
- Programbegroting 2007

Op de agenda van 18 oktober staat:
- Programbegroting 2007 - vervolg
- rondvraag
- sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

De Programbegroting 2007 vindt u op 
www.zandvoort.nl >Bestuur > Beleid > Begroting.

Integrale commissie Raadszaken 
De Commissie Integrale commissie Raadszaken ver-
gadert op 19 oktober vanaf 20.00 uur in de raadzaal.
De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u
aan het Raadhuisplein.
Op de agenda staat:

- opening
- vaststellen agenda
- besluitenlijst commissie Raadszaken van 19 

september 2006  
- heroverweging Ruimtelijk Functioneel 

Plan Middenboulevard
- Louis Davidscarré - parkeervoorzieningen
- rondvraag
- sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Voordelig aanschaffen van zonne-
energieapparatuur  
Gemeente Zandvoort promoot de actie Zonnewinst
2006. Inwoners van Zandvoort kunnen met een sub-
sidie van €500,- en €1500,- respectievelijk een zonne-
boiler of een zonnepaneel aanschaffen. Interesse? Ga
op 14 oktober naar de energiemarkt in het gemeente-
huis van Bloemendaal. Nog nooit was zonne-energie
zó voordelig! Check www.zandvoort.nl

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 

Zandvoort,
- Poststraat 1, verwijderen Eternit wandbekleding,

ingekomen 3 oktober 2006, 2006-165S.
- Oosterparkstraat 19, uitbreiden woning, ingekomen

4 oktober 2006, 2006-166Lv.
- Kerkstraat 10a, ondersplitsen in appartementsrech-

ten, ingekomen 22 september 2006, 2006-168Sp.
- Ir.G.Friedhoffplein 15, uitbreiden terras ivm A1 races,

ingekomen 04 oktober 2006, 2006-169A.

Bentveld,
- Ebbingeweg 7, uitbreiden woning, ingekomen 04

oktober 2006, 2006-167Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstelling WRO artikel 19.2 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van 
artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening vrij-
stelling te verlenen voor het:

- verbouwen van twee panden tot een eengezinswo-
ning en twee appartementen op het perceel
Dr.J.G.Mezgerstraat 44-46 en Dr.Smitstraat 5 te
Zandvoort (bouwaanvraagnummer: 2006-144Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 13 okto-
ber 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een

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

ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn zienswijze
omtrent de aanvraag kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek van uw
brief “zienswijze” te vermelden.

Kapvergunningen verleend 
- Tolweg 23, 1 conifeer, verleend 12 oktober 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium ziens-
wijzen hebben ingediend, kunnen tegen de boven-
staande besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Een schorsende wer-
king wordt pas bereikt nadat de president van de
rechtbank dat in een voorlopige voorziening heeft
bepaald. In geval van onverwijlde spoed kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
president van de rechtbank te Haarlem. Een derge-
lijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een
kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Golf
      ‘Ryder Cup’ voor derde maal 

naar team Zandvoort
Zandvoort heeft op zondag 8 oktober 2006 voor de derde keer 
beslag weten te leggen op de prestigieuze Rydercup: de wed-
strijd tussen de beste golfers van Zandvoort en die van ‘De rest 
van de wereld’. Op het zonnige Duintjesveld overhandigde 
wethouder voor Sport Gert Toonen met gepaste trots de zilve-
ren bokaal aan 
de teamcaptain 
van Zandvoort: 
Peter Logmans.

Logmans: “Het 
eerste jaar heb-
ben we ze ver-
pletterd, het 
tweede jaar 
hebben we ze 
gewurgd, maar 
dit jaar hebben 
we ze van ons af moeten 
slaan.” Daarmee gaf hij een 
sportief compliment aan 
zijn opponent Chris Jansen, 
de teamcaptain van ‘De rest 
van de wereld’. En terecht, 
want zijn team schoot uit 
de startblokken. Na 5 flights 
bedroeg de voorsprong van 
‘De rest van de wereld’ op 
Zandvoort maar liefst 4 
tegen 0. Maar toen sloeg 
Zandvoort toe, flight na 

flight werd gewonnen. En 
zo stond het op een gege-
ven moment zelfs 18 - 12 in 
het voordeel van Zandvoort. 
Met een eindsprint vochten 
de gasten zich terug in de 
wedstrijd, en uiteindelijk 
bracht de laatste flight de 
beslissing: 21 1/2 tegen 18 
1/2 voor Zandvoort. Dat er 
heftig strijd gevoerd werd, 
bleek wel uit de vele annek-
dotes na de wedstrijd. 

Lions heren winnaar na pittige wedstrijd

Onze plaatsgenoten begonnen 
nerveus aan de ‘klus Derba’. Met 
name aanvallend liet Lions in 
het eerste kwart het een en an-
der liggen (10-15). Het tweede 
kwart ging een stuk beter. Door 
een sterke verdediging en een 

gevarieerde aanval met een aan-
tal rake afstandsschoten, liepen 
de gastheren uit naar een 29-24 
voorsprong bij rust.
Ook het derde en vierde kwart 
bleven de Lions heren op voor-
sprong. Het vierde kwart te-

kende zich vooral in een aantal 
handtastelijkheden. Irritaties 
over de leiding, Lions eigen, was 
debet aan een toch nog span-
nende slotfase. Lions kon echter 
op tijd orde op zaken stellen en 
versloeg Derba met 65-55.

Dames
De Zandvoortse dames kregen 
BC Schrobbelaar op bezoek. Al 
direct bij aanvang werd duide-
lijk dat de gasten in Zandvoort 
niets te zoeken hadden. 
Het team van coach Johan 
Beerepoot kon ‘freewhee-
lend’ naar de finish, die met 
57-36 werd bereikt. Opvallend 
waren de twee junioren die 
van Beerepoot veel tijd kre-
gen. Tessa de Boer en Pauline 
Zwemmer toonden dat Lions 
in de toekomst nog veel mooie 
momenten kan beleven.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  De adver-

teerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Lamstrael
Fairy Golf

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A. Reisbureau
Kippetrap
La Fontanella
Lokaal ‘t
Monuta
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Provincie Zuid-Holland
Radio Stiphout
Trade Ard Automobielen
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

De heren basketballers hebben zondag in een pittige thuis-
wedstrijd Deba uit De Rijp met 65-55 verlagen. Vooral in het 
laatste kwart kwamen er veel emoties naar boven.

Niels Crabbendam in gevecht om de bal

Basketbal

SV Zandvoort verpletterd koploper

Met een straffe wind in de rug 
hebben onze plaatsgenoten 
met bijna bovenwerelds voet-
bal laten zien dat Zandvoort 
dit jaar misschien wel tot 
de titelkandidaten behoort. 
Oogstrelende combinaties 
werden schijnbaar moeiteloos 
op de grasmat gelegd. Al in de 
8e minuut was het raak. Een 
voorzet van Jeffrey v.d. Broek 
zeilde, gedreven door de wind 
en nog net even van richting 
veranderd, onhoudbaar achter 
keeper Eric Slaaf. De vreugde 
was nog maar nauwelijks 
weggeëbd of er kon alweer 
gejuicht worden. Te traag 
handelen van een verdediger 
van ZOB leverde Ferry Boom 
een unieke kans op om einde-
lijk de ban van niet scoren te 
doorbreken en die liet hij niet 
voorbij gaan, 2-0.

Zandvoort rook een overwin-
ning en dat al in de 18e mi-
nuut. Goed combineren op 
het middenveld, goede wis-
selwerking tussen de spitsen 
en een portie goede motiva-
tie zorgde ervoor dat nog voor 
rust keeper Slaaf maar liefst 
5 keer naar het net moest. 
Vooral het derde doelpunt 
was van ongekende klasse. 

Robin Castien kon op voorzet-
ten van Ivar Steen met een 
schitterende kopbal de kee-
per het nakijken geven.

De tweede helft was qua spel 
iets minder dan de eerste. 
ZOB kwam wat meer op de 
helft van onze plaatsgeno-
ten maar daar was de wind 
ook inherent aan. Echter de 
Zandvoortse verdediging, on-
der leiding van een ijzersterke 
Arend Regeer, hield gemakke-
lijk stand en de overwinning 
kwam geen seconde in ge-
vaar. Vlak voor tijd konden de 
gasten de spreekwoordelijke 
eer nog redden, echter dat 
was alleen interessant voor 
de statistieken.

Door deze monsteroverwin-
ning nemen de spelers van 
trainer Pieter Keur zeer verras-
send de eerste plaats in, in de 
tweede klasse A met negen 
punten uit vijf wedstrijden. 
Deze plaats moeten ze wel de-
len met Wieringermeer dat in 
Aalsmeer een 1-2 overwinning 
in de wacht sleepte. Komende 
week zal de kraker in de eerste 
periode worden afgewerkt. 
Zandvoort moet naar het hol 
van de leeuw, Wieringermeer.

Het zaterdagelftal van SV Zandvoort heeft afgelopen week-
end voetballes gegeven aan Zuid Oost Beemster (ZOB), voor de 
wedstrijd nog de trotse koploper in de tweede klasse. Al bij rust 
stond er een verrassende 5-0 score op het bord.
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Voetbal

Ruim verlies 
hockeydames

De dames van ZHC hebben de 
uitwedstrijd tegen Kikkers in 
Nieuw Vennep met 4-1 verlo-
ren. De Zandvoortse dames 
waren in de eerste helft vol-
strekt volwaardig aan hun 
tegenstandsters. Beide teams 
kregen een aantal goede kan-
sen, maar kwamen niet tot 
scoren. Aan Zandvoortse kant 
sloot de verdediging goed. Na 
de pauze gaf de betere condi-
tie van de Venneper dames de 
doorslag. Na ruim 20 minu-
ten in de tweede helft had de 
thuisclub een 3-0 voorsprong 
weten op te bouwen. Aan het 
einde van de wedstrijd, kort 
nadat Kikkers de voorsprong 
had vergroot tot 4-0, wist ZHC 
door een doelpunt van Angela 
Reijenga na voorbereidend 
werk van Marjolein Gielen en 
Miranda Schilpzand de eer te 
redden, 4-1. Komende zondag 
om 12.45 uur speelt Zandvoort 
op Duintjesveld de thuiswed-
strijd tegen Voorhout.

De stand:
Hisalis 5-12, FIT 5-10, Saxenburg 
5-10, Voorhout 5-10, Haarlem 
4-9, Berkel Rodenrijs 5-9, 
Magnus 5-9, Spijkenisse 5-
7, Kikkers 5-6, Tempo’34 5-3, 
Zandvoort 4-0, Alkemade 5-0    

Peter Logmans neemt Rydercup in ontvangst
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Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR  Zandvoort

T 023 - 5 715 715 WWW.CVL.NU

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

• Royale 5-kamermaisonnette nabij strand en zee gelegen
• Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen
• Parkeergarage en berging in de onderbouw
• L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe 

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer
• Geheel in lichte tinten gestuukt
• Woonoppervlak ca. 135 m²

 DR. C.A. GERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

• Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning
• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een zonnig balkon op het zuiden
• Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gehele woning geschilderd in 2003
• Woonoppervlakte ca. 120 m²

Vraagprijs: € 219.000,-

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa
• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,
5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto’s
• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te 
houden of voor verhuurmogelijkheden

• Woonopp. ca. 220 m² , inhoud ca. 645 m³, perceelopp. 476 m²

Vraagprijs: € 749.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 309.000,-

 CORT V/D LINDENSTRAAT 2/8 ZANDVOORT

• 4-kamerhoekmaisonnette met op iedere etage een 
heerlijk balkon

• Gelegen op de 1e en 2e verdieping en beschikt over lift, 
berging en een garage

• Dient inwendig gemoderniseerd te worden
• Woonoppervlakte ca. 90 m² (exclusief de balkons)
• Vraagprijs garage € 35.000,-

Vraagprijs: € 224.500,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale 5-kamer 
hoekmaisonnette met veel lichtinval

• In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage
• Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers en 

een riante studio op de 3e verdieping
• Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen
• Woonoppervlakte ca. 150 m²

Vraagprijs € 349.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/45 ZANDVOORT  

• Zeer royale, zonnige en goed onderhouden 3-etages 
tellende hoekmaisonnette, voorzien van alle comfort

• Royale woonkamer, luxe open keuken met kookeiland, 
4 slaapkamers en een moderne badkamer. 

• Design radiatoren in de woonkamer en keuken 
• Berging en parkeerplaats in de inpandige parkeergarage
• Woonoppervlakte ca 150 m², inhoud ca. 450 m³ 

Vraagprijs € 349.000,-

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/11 & 13/13 ZANDVOORT
• Zeer fraai afgewerkt royaal penthouse op de

6e en 7e verdieping gelegen met fantastisch uitzicht 
• L-vormige living (65 m2), royale woonkeuken,

2 slaapkamers en ruime luxe badkamer
• Dit penthouse beschikt over vele extra’s en is absoluut 

een bezichtiging waard!
• Woonoppervlakte ca. 230 m2

Appartement: € 625.000,- 
Per garage: €   30.000,- (3 stuks)

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Geldig t/m zondag 22 oktober

•	 Kaasstengels	4	voor	€ 2,50

•	 Omega	moutbrood	€	1,25
	 vetzuren	3	en	6
	 Kijk	ook	eens	op:
	 www.bertrambrood.nl	
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T.	023-573	64	61	-	Zandvoort	

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

Op 26 oktober
wijkspreekuur 
Nieuw Noord 

De	Mannetjes

Zandvoorterweg 
maanden dicht

‘Hadden ze deze 
werkzaamheden niet 

gelijktijdig met het
 maken van die 

rotonde kunnen doen?’

“Ik heb het vertrouwen dat 
Van der Heijden terugkomt. 
De afspraak is drie maanden 
en misschien iets langer”, vult 
ze aan. Wat Maij opviel toen ze 
de waarnemend burgemees-
ter werd, was het feit dat met 
felicitaties van diverse burge-
meesters en bestuurders ‘in 
den lande’, ook met veel lof en 
respect over Van der Heijden 
werd gesproken. Zij voelt zich 
dan ook geëerd dat ze hem 
een poosje mag vervangen.

Maij is redelijk op de hoogte 
van de problemen en plannen 
van Zandvoort. Binnenkort 
zal zij een ronde door het 

dorp maken en zich nog meer 
laten informeren. Komende 
tijd is het toch al druk voor 
haar want de begroting staat 
op de vergader agenda en, 
voor een burgemeester ook 
belangrijk: Sinterklaas is al 
weer in aantocht. Wat Maij 
nu exact in portefeuille gaat 
krijgen, moet nog worden 
afgekaart. In ieder geval zijn 
er zaken die standaard voor 
de burgemeester zijn, zoals 
Veiligheid bijvoorbeeld. 

Maij is zeer gecharmeerd 
van snel een beslissing ne-
men: “Als alles duidelijk is, 
waarom dan verder discus-
siëren? Als het echter moet, 
dan is daar natuurlijk alle 
ruimte voor.”  Zo is het voor 
haar ook duidelijk dat er 
geen samenvoeging moet 
komen tussen Zandvoort 
en andere gemeenten in de 
regio. Wel is zij voorstander 
van bestuurlijke samen-
werking. Als de efficiëntie 

Waarnemend burgemeester Hester Maij

daardoor gediend wordt en 
er dus beter gewerkt kan 
worden, is daar niets mis 
mee, maar schaalvergroting 
werkt volgens Maij niet, zo-
als haar ervaring is in het 
Amsterdamse. 

Maij: “Ik heb inhoudelijk over 
geen enkel onderwerp met 
Borghouts gesproken. Ik heb 
daar ook geen tijd voor gehad. 
Ik ben druk bezig geweest 
met de vraag of ik uit de raad 
van Amsterdam zou moeten 
treden. Het blijkt overigens 
wettelijk niet mogelijk voor 
mij om daarin te kunnen blij-
ven functioneren, dus moet 
ik mij daaruit terugtrekken. 
Ik kan ook niet zomaar terug 
als Van der Heijden over drie 
maanden beslist dat hij weer 
aan het werk gaat. Ik ben dan 
ambteloos burger en dan zou 
iemand voor mij plaats moe-
ten maken. Die persoon staat 
daar natuurlijk niet om te 
trappelen.”

Maij is ervan overtuigd dat er 
binnen de Zandvoortse raad 
en bestuurders een hoop 
goede mensen zitten met 
het hart op de juiste plaats 
en met de nodige ervaring. 
Zij kan dus leiding gaan ge-
ven aan de voortgang van 
Zandvoort, zei het voor een 
korte periode. 

Cultuur	 P11	Classic Concert
Sport	 P23	Voetbal

Citroën Xantia 2.0 CT Turbo ACTIVA
b.j. 1997, 107.400km, €3950

nu €2950
WWW.TRADE-ARD.NL

WEEKAANBIEDING

Waarnemend burgemeester Hester 
Maij is niet naar Zandvoort geko-
men om burgemeester Rob van der  
Heijden op te volgen. Er staat een 
duidelijke afspraak met de Com-
missaris van de Koningin Harry  
Borghouts en de fractievoorzitters 
van de Zandvoortse gemeenteraad. 
“Afspraak is dat het voor een korte 
periode is”, aldus Maij.

Hester Maij: “Ik ben niet de opvolgster van Van der Heijden”
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Burgerlijke	stand
7	oktober	2006	-	13	oktober	2006

Geboren: 
Dyanne, dochter van: Paap, Marcel en: de Keijzer, 
Cynthia

Overleden:
Floris geb. Kortooms, Aldegonda Petronella Antonia 
Maria, oud 96 jaar.
ten Wolde, Anne Willem ,oud 78 jaar.
de Bruijn, Elisabeth Gertrude Maria, oud 68 jaar.
van der Mije, Hendrik Andries Maria, oud 59 jaar.
Terol, Marco, oud 41 jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG	22	OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. H. Appers uit Castricum

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor IJ. Tuijn

Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. R. van den Beld uit Bilthoven

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

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

Strandpaviljoen 23 Tel. 023	571	57	07

02.59
03.39
04.05
04.36
-
-
-			
-			

19
20
21
22
23
24
25
26

11 .09
1 1 . 4 8
12.29
13.00
00.29
00.58
01.39
02.18

15.20
1 5 . 5 2
16.19
16.50
05.10
05.32
06.06
06.39

23.08
23.39
23.59

-
1 3 . 1 9
13.38
14.20
14.38

-
-
-
-

17.20
1 7. 5 0
18.19
1 8 . 5 1

Oktober Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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2042 GH Zandvoort
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Familieberichten

Op 10-10-2006 is ontslapen in den Here: 
onze dierbare dochter, zuster, 
schoonzuster en tante:

Maria Elisabeth Anna 
Woltman Elpers-Steger

Wij wensen onze schoonzoon, zwager en oom 
Eduard en zijn drie dochters: 
Josephine, Charlotte en Francine, heel veel 
sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Gemonde: I.F.M. Steger-Allard
 † J.H.M.A. Steger

Zandvoort:  A.J.M. Steger
  Carjolijn en Madelon

Gemonde: V.A.A.M. van den Boorn-Steger
 G.J.E.M. van den Boorn

  Celine, Arthur en Gijs

Column

Heeft U dat nou ook? 
Boodschappen doende bij de 
grootgrutter ben je opeens de 
weg kwijt. Alles staat plotse-
ling ergens anders. Blijkt zo. 
Suiker en melk in een ander 
straatje. Chips en fris; straatje 
verderop. Je zoekt je wezen-
loos naar het paneermeel en 
bindmiddel. Ook al verhuisd 
naar een andere plek. Ik haat 
dat. Net nu je alles zo goed 
weet te staan wordt de inde-
ling weer veranderd. “Dat is 
om de klant scherp te hou-
den”, legt de chef uit. Poeh 
poeh. Of je een onmondig 
kind bent! “Weet U waarom 
ik deze winkel kies”, bits ik 
boos, “omdat ik hier niet hoef 
te zoeken. Daarom ga ik ook 
niet naar een andere winkel. 
Veranderen jullie het dan toch 
niet steeds.”

Weet je wie er ook een handje 
van heeft? Van veranderen? 
Casema. En dat is nóg erger. 
Je krijgt nog wel vooraf een 
vriendelijk briefje. “Binnenkort 
worden de netten veranderd. 
Het spijt ons voor de overlast”. 
Jaja. En kun je zelf de netten 
niet veranderen op de TV? Dan 
doet de monteur van Casema 
het wel. Wel tegen betaling. 
Tien euro per TV. Of zoiets. 
We hadden het nét allemaal 
keurig geregeld. Nederland 1, 
2, 3, 4, 5, SBS, RTV,Talpa en alle 
buitenlandse zenders erbij. En 
ja hoor.....Per 12 oktober? Wég 
zekerheid. Het hele TV net 
stond op zijn kop. “Blijf er dan 
ook met je tengels van af”, zou 
mijn moeder zaliger zeggen. 
Nu moest echtgenoot moei-
zaam met behulp van de ge-
bruiksaanwijzing alles weer 
op orde krijgen. Gelukkig heb 
ik zo’n handige man in huis. 
En eventueel ook nog techni-
sche knutselaars in de fami-
lie. Mocht het ons echt niet 
lukken. Apropos. Je leert wel 
weer de mogelijkheden van 
de TV kennen. Ik heb echter 
één verzoek aan alle groot-
grutters, Kabelnet mannetjes 
en andere Beter Weters: laat 
alles staan zoals het is (en 
was). Met dank van veel, héél 
veel mensen uit Zandvoort. 
Verandering is niet altijd ver-
betering.

Lienke Brugman 

Cartoon		 Hans van Pelt

OVZ organiseert 
‘netwerkborrel’

Het zomerseizoen is voorbij en de volgende uit-
daging staat voor de Zandvoortse ondernemers 
voor de deur: ‘hoe krijgen we in het najaar en  
komende winter het winkelend publiek naar 
Zandvoort?’ en: ‘hoe houden we de Zandvoortse 
shopper in het dorp?’

Deze vraagstukken en 
meer zullen op een in-
formele bijeenkomst 
kunnen worden be-
sproken. Op donderdag 
26 oktober organiseert 
OVZ (Ondernemers 
Vereniging Zandvoort) 
voor de tweede maal 
dit jaar een bijeen-
komst in Café Koper.

De bijeenkomst staat 
bovendien in het teken 
van ‘Bring-a-friend’! 
Het bestuur van de 
OVZ vraagt iedereen 
één of meerdere col-

lega ondernemers uit 
te nodigen. Want al-
leen samen kunnen 
we het ondernemen in 
Zandvoort succesvol-
ler en winstgevender 
maken.

Kortom, volop gelegen-
heid om te netwerken 
en om kennis en erva-
ring met elkaar te delen 
met als doel het ‘onder-
nemen in Zandvoort’ te 
verbeteren. Aanvang 
18.00 uur, donderdag 
26 oktober in Cafe 
Koper, Kerkplein.

Jury Zandvoorter 
van het Jaar 2006

Vorig jaar won Victor Bol de prestigieuze titel ‘Zandvoorter van 
het Jaar’, nu zit hij in de jury van de Zandvoorter van het Jaar 
verkiezingen, georganiseerd door de Zandvoortse Courant. Vic-
tor had gewonnen vanwege zijn positieve gedachten om Zand-
voort goed op de kaart te zetten, om Zandvoort leuker te ma-
ken. Wie verdient de titel Zandvoorter van het Jaar 2006? Wie 
kan Victor Bol evenaren? 

Naast de winnaar van 2005 
zitten er vier andere min of 
meer BZ’ers in de jury. Ben 
Zonneveld is de voorzitter. 
Trudy van Toornburg, on-
der andere bekend van de 
Tennisclub Zandvoort en 
van de organisatie van het 
feestjaar Zandvoort 700, is 
er ook dit jaar weer bij even-
als de afgevaardigde van de 
Zandvoortse Courant: Nel 
Kerkman. Beide dames zul-
len ook dit jaar weer het 
‘geregel achter de schermen’ 
voor hun rekening nemen. 
Omdat vanaf dit jaar de 
gemeente Zandvoort bij de 
verkiezingen is betrokken, 
neemt Ruben Badal (be-
leidsmedewerker van de ge-
meente Zandvoort) ook deel 
aan de vijfkoppige jury.

“Vorig jaar”, vertelt Trudy 
van Toornburg, “moesten 
we nog vooral zelf met de 
genomineerden komen, 
waaruit gekozen kon wor-
den. Dit jaar, de tweede keer 
dat er op deze manier een 
Zandvoorter van het Jaar 

wordt gekozen, leeft het al 
veel meer onder de mensen. 
Veel nominaties zijn al aan-
gebracht door de inwoners 
zelf. Nu is het aan de jury om 
een lijst samen te stellen. Er 
moet natuurlijk wel een se-
lectie gemaakt worden. “Ik 
nomineer mijn buurman, 
omdat hij zo aardig is”, houdt 
niet in dat die buurman iets 
voor Zandvoort betekent. 
En daar kijken wij als jury 
naar”, aldus Van Toornburg. 
Daarnaast kijkt de jury of 
alles goed verloopt. “We 
doen niet aan vriendjespo-
litiek. Iedereen mag maar 
één stem uitbrengen. Het is 
onze taak om de verkiezin-
gen van de Zandvoorter van 
het Jaar zo eerlijk mogelijk 
te laten verlopen”, aldus Van 
Toornburg. 

Vanaf volgende week wor-
den alle genomineerden 
uitgelicht (met interview 
en foto) in de Zandvoortse 
Courant, zodat u een juiste 
keuze kunt maken wie deze 
eretitel verdient.

De strijd 
is gestreden
Nu volgt alleen
nog vrede

Afgelopen zaterdag moesten wij afscheid nemen 
van

Th.H.J.M. Engelkamp-
Cornak

weduwe van F.J.F. Engelkamp
 
* 06-08-1914            † 14-10-2006

J.F.A. Engelkamp
A.M.D. Heierman-Engelkamp
Marie José Heierman
George Kenter
Claudia v/d Berg-Heierman
Menno v/d Berg

Contactpersoon:
A.M.D. Heierman-Engelkamp
Oranjestraat 9zw
2042 GR Zandvoort

Geheel naar mama’s wens heeft de 
begrafenis in alle stilte plaatsgevonden.

Prijsvraag

Wat is het verschil tussen 
gerookte en gestoomde Makreel? 

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, wordt 
beloond met een heerlijke verrassing. Stuur uw oplossing 
tot uiterlijk 31 oktober 2006 naar Boudewijn’s Visservice, 
Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. Of stuur uw oplos-
sing per email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden! 

Veranderingen 
in Zandvoort

De ZandvoortPas 
aanbiedingen zijn 

er voor u ! 
Neem uw pas mee 

vlnr: Ben Zonneveld (voorzitter), Victor Bol (winnaar 2005), Trudy van Toornburg, 
Nel Kerkman, Ruben Badal (namens de gemeente)

Commissie steunt Classic Concerts
Tijdens de begrotingsbehandeling in de integrale commissie 
Planning & Control hebben de commissieleden het voorstel van 
het college om stichting Classic Concerts met onmiddellijke in-
gang geen subsidie meer te geven, niet geaccepteerd.

Vooral het argument van 
Fred Paap (VVD) dat een 
raadsbesluit niet zomaar 
door het college kan worden 
teruggedraaid, zorgde er-
voor dat cultuurwethouder 
Gert Toonen op andere ge-
dachten werd gebracht. Ook 
vond men het onpas om een 
subsidie voor komend jaar 
niet te verstrekken, terwijl 
wel alle contracten al gete-
kend zijn. Het zou de dood-
steek zijn voor de Kerkplein 
concerten.

Het ging traag afgelopen 
dinsdag. Het agendapunt dat 
de begroting van Paswerk 
behandelde liep al een kleine 
drie kwartier uit. Ook de be-
handeling van de begroting 
2007, die per programma-
punt werd behandeld, kostte 
veel tijd. Veel vragen werden 
op het college afgevuurd 
dat uitgebreid de tijd nam 
om ze te beantwoorden. Als 
dan ook nog per onderwerp 
twee termijnen worden ge-

handhaafd, is het duidelijk 
dat het doel van de avond bij 
lange na niet werd gehaald.

Bij programmapunt 1 was de 
commissie niet blij met de 
aanbesteding en gunning 
voor de huishoudelijke zorg, 
die heeft plaatsgevonden in 
het kader van de WMO. Men 
vroeg zich af of er alleen 
maar op de prijs was inge-
gaan of dat ook de kwaliteit 
werd meegewogen. Ook wil-
de men weten waarom een 
Zandvoortse stichting als 
ZorgContact, die alle exper-
tise in huis heeft en die veel 
Zandvoortse werknemers 
in dienst heeft, niet in onze 
woonplaats deze diensten 
mag aanbieden. Het enige 
antwoord dat de wethouder 
kon geven was dat de hele 
procedure bij de rechter is 
en er dus nog geen inzicht is 
over het vervolg.
Een uitgebreider verslag zal 
volgende week in de krant 
gepubliceerd worden.

Lopende aanvragen ZandvoortPas 
Alle aanvragen voor een 
ZandvoortPas die sinds 1 ok-
tober bij ons zijn binnenge-
komen, worden even in de 
wacht gezet totdat de passen 
voor 2007 klaar zijn. De ver-
wachting is dat binnen en-
kele weken de nieuwe passen 

kunnen worden uitgeleverd.

Wij hopen op nog even ge-
duld van de betrokkenen, uit-
eindelijk zult u langer kunnen 
profiteren van uw nieuwe pas. 
Die is dan namelijk tot en met 
31 december 2007 geldig.
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Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Burgemeester
Afgelopen weken hebben 
de Zandvoortse politici tij-
dens een bijeenkomst op 
het raadhuis kennis ge-
maakt met mevrouw 
Hester Maij. De voormalige 
Amsterdamse  wethouder 
vervangt burgemeester 
Rob van der Heijden, die on-
langs een bypassoperartie 
heeft ondergaan. Tijdens 
de bijeenkomst werd dui-
delijk dat Van der Heijden, 
in plaats van de door hem 
gedachte drie, vijf omlei-
dingen heeft gekregen. Wie 
hem sterkte wil wensen kan 
bijvoorbeeld een kaartje 
sturen naar zijn huisadres: 
Saxenrodeweg 24, 2116 VA 
Bentveld. Ook vanaf deze 
plaats wensen wij onze 
burgervader van harte be-
terschap.

Gerkestraat
Wie een hekel heeft aan 
omrijden kan de komende 
maanden zijn of haar hart op-
halen. De Zandvoortselaan 
onder de bomen is tot 
maart 2007 afgesloten. Het 
verkeer wordt omgeleid via 
de Dr. C.A. Gerkestraat, waar 
nu vanaf de Tolweg tot de 
Zandvoortselaan in twee 
richtingen gereden wordt. 
Begin vorige week, toen de 
afsluiting nog maar pas 
een feit was, werd er nogal 
geklaagd over de ontstane 
situatie. In de afgelopen 
dagen is er het nodige aan-
gepast. Er is nu een dubbele 
doorgetrokken gele streep 
aangebracht, met bij de zij-
straten een onderbrekening. 
Het verkeer op de Dr. C.A. 
Gerkestraat kan nu ook ge-
bruik maken van de zijstra-
ten. Oppassen blijft echter 
de boodschap. Voor de aan-
wonenden is het verboden 
om hun auto aan de straat 
te parkeren. Overigens is 
het wel even wennen om 
de fraaie bomenallee, die 
de Zandvoortselaan was, nu 
geheel ontdaan van bomen 
te zien. Maar wie weet hoe 
mooi het in het voorjaar zal 
zijn.

Regioverkeer
Ook in de gemeente 
Bloemendaal zullen de komen-
de maanden de nodige werk-
zaamheden aan de wegen 
worden verricht. Afgelopen 
week was het al flink omrij-
den voor wie vanuit Overveen 
via Aerdenhout naar Bentveld 
wilde, omdat de Duinlustweg 
was afgesloten. Deze hinder-
nis wordt, zoals de borden 
aangeven, na vrijdag weer op-
geven. Wel moet er rekening 
mee worden gehouden dat de 
Zeeweg voorlopig niet via de 
Brouwerskolkweg bereikbaar 
zal zijn. Bloemendaal heeft 
voor de komende tijd nog 
meer op stapel staan. Zoals de 
Zandvoorterweg, die vanaf no-
vember 2006 tot en met maart 
2007 afgesloten wordt. Tijdens 
de werkzaamheden wordt 
verkeer richting Zandvoort 
omgeleid via de Zeeweg. Het 
verkeer uit Zandvoort kan wel 
gebruik blijven maken van de 
Zandvoorterweg. Al blijft na-
tuurlijk de afsluiting van de 
Zandvoortselaan onder de bo-
men ook voor hinder zorgen.
De gemeente Bloemendaal 
start deze maand een art. 
19 lid 2 –procedure om de 
Julianalaan in Overveen in te 
richten. Levert deze procedure 
geen bezwaren op dan volgt 
de aanbesteding van het werk 
in januari en kan de uitvoe-
ring plaatsvinden in de peri-
ode februari tot en met juni 
2007. Leidt deze procedure 
wel tot bezwaren dan volgt 
de aanbesteding in augustus 
2007 en kan de uitvoering pas 
plaatsvinden in de periode ok-
tober tot en met februari. Uit 
Zandvoorts oogpunt is het te 
hopen dat er wat bezwaren 
komen, dan blijft deze voor 
Zandvoort belangrijke ver-
keersader teminste nog open.

Genootschap
De leden van het Genootschap 
Oud-Zandvoort kregen afglo-
pen week het oktober – de-
cember nummer van De Klink 
in de bus. Het is weer een zeer 
lezenswaardig geheel gewor-
den, waarin ook actuele infor-
matie niet ontbreekt. Zo gaat 

hoofdredacteur Peter Bluijs 
nog even in op de reactie 
die hij kreeg op zijn artikel 
over de herinrichting van 
het Raadhuisplein. De kop 
‘Adieu Raadhuisplein’ doet 
nog steeds het ergste vre-
zen voor de toekomst. Laten 
we met z’n allen de ontwik-
kelingen blijven volgen en 
indien nodig onze stem tij-
dig laten horen.
In De Klink staat naast ar-
tikelen over onder meer de 
Plesmanschool, het korfbal 
in Zandvoort en een boeien-
de uiteenzetting over het ar-
chief van het Genootschap, 
ook de aankondiging van 
de Genootschapsavond op 
vrijdag 3 november aan-
staande. Tijdens die avond 
zal voorzitter Ger Cense 
een lezing houden over de 
‘Del van het Schuitengat’. 
Ook zal Cor Draijer weer een 
compilatie vertonen van nog 
nooit door het Genootschap 
vertoonde filmbeelden. Wie 
na de Genootschapsavond 
nog meer historische hon-
ger heeft kan op dins-
dagmiddag 14 november 
terecht in de bibliotheek, 
waar vanaf 14.30 uur de 
Bomschuiten Bouwclub 
een presentatie zal geven 
over deze in Zandvoort des-
tijds gebruikte vissersboot. 
Overigens valt het op dat 
er elke maand weer nieuwe 
leden zich melden bij het 
Genootschap. In De Klink, die 
ook voor € 3,00 los te koop 
is bij Balkende Bruna, staan 
deze keer weer 28 nieuwe 
leden. Ik ben benieuwd hoe-
veel er nu zijn. Misschien 
horen we dat tijdens de 
Genootschapsavond.

Stratenboek
In De Klink wordt ook ge-
meld dat er van de 1500 
exemplaren van het straat-
namenboek dat vorig jaar 
verscheen er al 1100 ver-
kocht zijn. Wie er nog één 
wil hebben kan nog terecht 
bij Balkenende Bruna. Met 
de Sint en Kerst in aantocht 
lijkt echter enige haast ge-
boden.

ZandvoortPas: Dineren en 
kinderkleding met 10% korting

In Holland Casino Zandvoort krijgt u met een ZandvoortPas 
10% korting op de dagelijkse Casinoschotel. Iedere dag een 
ander gerecht dat geserveerd wordt in het ambiancevolle  
restaurant Circles. In de Haltestraat is al sinds jaar en dag  
Belli e Ribelli gevestigd. Een zaak voor kinderkleding waar een 
filosofie achter zit.

Holland Casino
Chef-kok Patrick van Tiel, ex-
Bokkendoorns, heeft veel in 
zijn mars. Zijn creativiteit 
kan hij volledig kwijt op het 
zogenaamde Blackboard, 
oftewel: Schoolbord. Daar 
staan iedere 6 tot 8 weken 
de mooiste gerechten op die 
naast de gebruikelijke kaart 
worden geserveerd. U kunt 
een 3 gangen diner kiezen uit 
wisselende voor-, hoofd- en 
nagerechten voor de prijs van 
slechts €29,50. Van Tiel kan 

heel goed samenwerken met 
zijn nieuwe F&B manager 
Ron Beenhakker. Deze is door 
Peter Michalides sinds kort 
aangetrokken om de kwali-
teit van het eten en drinken 
in het casino op een hoger 
vlak te krijgen. De gerechten 
van het ‘Blackboard’ worden 
van 17.00 uur tot 23.00 uur 
geserveerd, de gerechten van 
de ‘normale’ kaart tot 02.00 
uur. Meer informatie kunt u 
krijgen via www.hollandca-
sino.nl/zandvoort.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland wil 
graag uw mening!

Het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland 
wil graag met bezoe-
kers spreken over de 
inrichting van de recre-
atiegebieden rond de 
parkingangen. Omdat 
deze zgn. ‘recreatie-
zones’ komend voor-
jaar verder uitgewerkt 
worden, wil men graag 
horen wat u er aantrek-
kelijk vindt, nu en in de 
toekomst. Hiervoor 
wordt op 1 november 
een interactieve avond 
voor bezoekers van het 
Nationaal Park geor-
ganiseerd, met diverse 
workshops en een in-
formatiemarkt.

Programma:
19.00 uur
Ontvangst in Duincen-
trum de Zandwaaier met 
koffie en thee.

19.30 uur 
Welkom en inleiding 
door mevrouw F.G.van 
Diepen-Oost, voorzitter 
Overlegorgaan Natio   naal 
Park Zuid-Kennemer land.

19.45 uur 
Workshops over inrich-
ting recreatiezones. 

21.00 uur 
Informatiemarkt: u kunt 
met deskundigen van 
het park praten over ac-
tuele onderwerpen.

21.30 uur 
Gezamenlijke evaluatie.

22.00 uur 
Afsluiting door me-
vrouw F. van Diepen.

Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom 
om deze bezoekers-
avond bij te wonen. 
Aanmelden kan via 
email: m.boots@ivn.nl 
(vóór 23 oktober), o.v.v. 
uw naam, adres en tele-
foonnummer. 
Voor vragen kunt u bel-
len met de medewerkers 
van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, tel. 
0251 – 653 819.

Het Zondagmiddag podium 
22 oktober in het Jeugdhuis 
Voor het eerst dit seizoen komt het podium vanuit 
Het Jeugdhuis (achter de protestantse kerk) aan 
het kerkplein. Het zondagmiddagpodium brengt 
deze middag Oost-Europese klanken door de groep 
Lautareasca. 

Lautareasca heeft 
al eerder een optre-
den verzorgd voor het 
Zondagmiddagpodium. 
Wegens succes staan 
de mannen ander-
maal op de planken in 
Zandvoort. De groep be-

staat uit Hans Witteman 
(klarinet en basklari-
net), Dominy Clements 
(fluit en subcontrabas 
fluit) en Johan Paap 
(accordeon) en is op-
gericht rond 1990 toen 
het gezelschap vooral 

klezmer, Bulgaarse en 
Roemeense muziek 
speelde.

De mannen staan ga-
rant voor een heer-
lijk middagje uit in 
Zandvoort. Het optre-
den begint om 14.30 uur 
in het Jeugdhuis achter 
de protestantse kerk 
(kerkplein) en de entree 
bedraagt €4. Het is mo-
gelijk om alvast kaarten 
te reserveren. Dit kan 
per telefoon: 571 7113 of 
via email: zondagmidd
agpodium@pluspuntza
ndvoort.nl 

Schoenendozen actie groot  succes
Binnenkort ontvangen honderdvijftig kinderen 
in arme landen een versierde schoenendoos vol 
schoolspullen en cadeautjes uit Zandvoort. 

Voor de ‘Actie Kids’ 
hebben de leerlingen 
van vijf lagere scholen
in Zandvoort (Maria -
school, Oranje Nassau-
school, Duin roos, Nico-
laas school en Hannie 
Schaft School) een 
schoenendoos versierd 
en gevuld met school-
spullen en cadeautjes 
voor een kind in een 

arm land.  

De organisatie staat ga-
rant dat de schoenen-
doos bij een kind terecht 
komt. Deelname aan 
‘Actie Kids’ (voorheen: 
operatie schoenendoos) 
vindt plaats op vrijwil-
lige basis. Voor de ver-
zending moet €4,50 
worden bijgevoegd. 

Dit jaar zijn er op de 
Zandvoortste scholen 
in totaal maar liefst 
honderdvijftig schoe-
nendozen opgehaald. 
Vanuit landelijke ver-
zamelpunten worden 
de dozen naar het 
land van bestemming 
verscheept. Twee jaar 
geleden kwamen de 
Zandvoortse schoe-
nendozen in Oeganda 
terecht. De video van 
de reactie van de 
Afrikaanse kinderen die 
een schoenendoos ont-
vingen en hun enorme 
blijdschap daarover, 
heeft diepe indruk ge-
maakt op de leerlingen 
van de Hannie Schaft 
School. Deze school 
spande dit jaar de kroon 
met een score van ne-
gentig schoenendozen. 

Meer informatie: www.
actiekids.nl

Kinderen brengen hun schoenendozen naar de vrijwilligers van
‘Actie Kids’ in de aula van de Hannie Schaft School

Scouting The Buffalo’s On The Air
In het weekend van 21 en 22 oktober zal jong en oud 
van Scoutinggroep The Buffalo’s weer actief mee-
doen aan de JOTA/JOTI. Tijdens dit weekend zullen 
meer dan een half miljoen Scouts vanuit binnen- en 
buitenland contact met elkaar zoeken.

JOTA en JOTI zijn af-
kortingen van resp. 
‘Jamboree On The Air’ 
en ‘Jamboree On The 
Internet’. Door middel 
van radio zoeken Scouts 
vanuit de hele wereld 
contact met elkaar. 

Zendamateurs
De Scouts van Scouting-

groep The Buffalo’s 
worden begeleid door 
een groep enthousiaste 
zendamateurs. Tijdens 
het weekend zullen de 
zendamateurs de Scouts 
kennis laten maken met 
radiozenden. Voor het 
eerst zal The Buffalo’s 
tijdens het weekend ook 
actief zijn op Internet. 

Open Dag
Belangstellenden zijn 
zaterdag 21 oktober 
van 14.00 tot 17.00 
uur van harte welkom 
om een kijkje te ko-
men nemen. Je kunt 
deze middag actief 
meedoen met het 
programma of meer 
te weten komen over 
Scouting in het alge-
meen. Scoutinggroep 
The Buffalo’s, Jac. P. 
Thijsseweg, tussen de 
sportvelden en dui-
venvereniging Pleines 
in. www.thebuffalos.nl

KINDERKLEDINGVERKOOP
van topmerken !

o.a. FREESOUL, O’NEILL, DIESEL, 
CLAESENS G.BRO, MISS SIXTY, GUESS,

JEEP, REPLAY, G.SUS, ENERCIE,
NO-NO, DIESEL IKKS, CIMARRON

OOK MAILLOTS!!

ZONDAG 22 OKTOBER
van 12:00 uur tot 16:00 uur

alles nieuw en met
50% tot 70% korting

Op Kinderdagverblijf 
  

Burg. Nawijnlaan 101, Zandvoort

Nooit de deur uit 
zonder uw 

ZandvoortPas! Belli E Ribelli
De collectie bestaat uit di-
verse grote kledingmerken, 
terwijl dat aan de buitenkant 
nauwelijks te zien. Wat wel te 
zien is, is de stijl en de kwa-
liteit die deze kleding heeft. 
Het gaat zelfs zo ver dat één 
van de kleinkinderen van 
koningin Beatrix, tijdens de 
doop van haar broertje, ge-
kleed was in één van de mer-
ken die Belli e Ribelli verkoopt: 
het Franse merk Charabia. 

Uitermate smaakvolle kinder-
kleding die dat ook uitstraalt!
Belli e Ribelli is al sinds het be-
gin van de ZandvoortPas deel-
nemer. Toch vraagt men daar 
aan iedere klant of die een 
pas heeft. Veel mensen weten 
niet dat ze ook meedoet. Belli 
e Ribelli biedt de houders van 
de ZandvoortPas een korting 
van maar liefst 10% op het 
hele assortiment, dus ook op 
de zeer exclusieve merken die 
daar te koop zijn!

5



7

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 19 oktober 2006

BROMFIETSHOUDERS OPGELET!

Uw allerlaatste kans om uw   
bromfiets te schouwen 
voor 1 november 
(i.v.m. bromfietskenteken)

Openingstijden:
maandag t/m 
zaterdag 9.00- tot 
18.00 uur

Passage 12
2042 KT Zandvoort
023 5 71 52 52
06 48 23 18 67

Kledingreparatie en stomerij

1 uurs-service:
Kleine veranderingen binnen 1 uur klaar!

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.
Speciaal maatwerk voor dames en heren.

Lukon Tweewielers
Kochstraat 8 • Tel. 5716504

(Wij zijn van 1 t/m 15 november met vakantie) 

Herfstachtig
Het wordt waarachtig herfst de komende dagen! 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 18-19 17 16-17 17-18

Min 13 13 13 12

Neerslag 70% 70% 70% 60%

Wind w.z.w. 4-5 z.w. 4-6 west 4-5 west 4-5

4-seizoenen in de Amsterdamse Waterleidingduinen: 
herfstwandeling

Zondag 22 oktober organiseert het IVN Zuid-Kennemerland 
in samenwerking met Waternet een herfstwandeling door de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Ieder seizoen een stevige 
wandeling met dezelfde route maar steeds is de natuur en de 
wandeling fascinerend anders! Dwars door de duinen in stilte 
op zoek naar verrassingen!

Dit is de laatste excursie van 
dit seizoen in de serie 4-sei-
zoenenwandelingen. Tijdens 
deze wandeling staat de 
herfst centraal. Het duin ver-
schiet van kleur, de kilte van 
de herfst hangt om ons heen 
in de ochtendnevel. Het is 
bronsttijd in de duinen; de 
damherten laten het aan alle 
kanten merken. De sporen 
ervan zijn te zien in het land-
schap. De struiken in de dui-
nen zitten vol bessen; vogels 
op doortrek doen zich hier te-
goed aan. En de duinen staan 

vol paddestoelen! We lopen 
van het dichterbegroeide bin-
nenduin naar het meer open 
duingebied. Regelmatig ver-
laten we het pad en struinen 
door de vrije natuur. 

De groep vertrekt om 10.00 
uur vanaf ingang Panneland 
(Vogelenzang) en duurt 3 uur. 
Aanmelden vooraf is niet no-
dig. Toegangskaart verplicht. 
Deelname aan de excursie 
is gratis. Informatie: Margot 
Slot, 023-5276145 of op www.
ivnzk.nl. 

De ronduit belegen en uitge-
rekte nazomer van de afgelo-
pen dagen raken we volledig 
kwijt. Het solide hogedruk-
gebied, dat ons puik weer 
opleverde, heeft inmiddels 
de plaat gepoetst en brutale 
depressies komen meer en 
meer aan het bewind. Die 
cyclonen lijken voor anker 
te gaan in de wateren tus-
sen Ierland en Schotland. De 
stroming blijft hierdoor min 
of meer zuidelijk.

Leek het er vorige week nog 
even op dat de temperatuur 
een gevoelige veer zou laten 
en men misschien wel de 
winterjas uit de kast moest 
halen eind deze week, inmid-
dels is het duidelijk gewor-
den dat het gewoon (zeer) 
zacht blijft met op sommige 
dagen kwikstanden nog eer-
der richting de twintig dan 
bij de vijftien graden. 

In Noord-Europa overigens 
is Koning Winter nu aan zet 
met sneeuwval en matige tot 
strenge vorst in de nacht. Een 
weerregime waar wij alleen 
nog maar van kunnen dro-
men. Het warmteoverschot 
(eerste helft oktober -herfst 
incluis- alweer recordzacht!) 
houden we er dus gewoon 
in hier. Vorig jaar hadden we 
de warmste herfst van de af-
gelopen 300 jaar te pakken 
en het is niet onrealistisch 

te veronderstellen -met de 
enorme huidige voorsprong 
in temperatuur- dat we dit 
seizoen weer warmer uitko-
men. 

Woensdag zagen we, in te-
genstelling tot maandag 
en dinsdag, een dichtge-
smeerd zwerk dat nagenoeg 
bezwangerd was van het 
vocht. De eerste -lichte- re-
gen viel dan ook al in het 
zuiden van Kennemerland. 
De periode donderdag tot 
en met zondag geeft zonder 
meer wispelturig en tame-
lijk dynamisch weer. Naast 
periodieke nattigheid zijn 
er ook een aantal leuke dro-
gere momenten met zelfs de 
zon op het pleit. De wind uit 
zuid tot zuidwest wordt wat 
onrustiger door de bank ge-
nomen. Zoals gezegd blijven 
de dagtemperaturen heel 
acceptabel met 16-18 gra-
den meestentijds, terwijl de 
nachten met 12-13 graden 
gewoon zacht zijn.

Samenvattend kunnen we 
dus stellen dat we een weers-
verandering gaan mee maken, 
waarbij de lome nazomer  
definitief voorbij lijkt, de  
neerslagimpulsen toenemen, 
maar zonder dat het nu  
direct guur en stormachtig 
wordt.

Weerman Marc Putto   

Weekend 
weerbericht
Zandvoort 

en omgeving
(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?
Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

De column van Nel Kerkman 
in de ‘Zandvoortse Courant’ 
van vorige week heeft bij mij 
grote bewondering opgeroe-
pen. Bewondering voor de 
nuchtere manier waarop zij 
lezers van deze krant op de 
hoogte stelt van de bij haar 
geconstateerde ernstige ziek-
te. Zij toont zonder theatrale 
effecten haar eigen kwets-
baarheid en de verwarring 
die volgt na diagnose. In de 
beperkte ruimte die een co-
lumn biedt ziet Nel kans om 
alles op een menselijke ma-
nier te verwoorden en specu-
laties te voorkomen. Een be-
tere ambassadrice voor ‘Pink 
Ribbon’ is bijna ondenkbaar. 
Ik wens Nel en Hans heel veel 
kracht om deze aanslag het 
hoofd te bieden.

Karin Schut 

Politiek	Interview	

Uschi Rietkerk wil zich inzetten 
voor een beter jeugdbeleid

Uschi Rietkerk-Gubbels is een 
vrouw die geboren is tussen 
het bronsgroen eikenhout en 
de zwarte kool: in Zuid Lim-
burg derhalve. Ze woont ech-
ter al 28 jaar in Zandvoort en 
heeft zich, vooral in het be-
gin, aan moeten passen aan 
voornamelijk het taalgebruik 
en de snelheid daarvan. Haar 
‘zachte G’ van het Limburgs is 
zo goed als verdwenen.

Rietkerk is van huis uit super 
nieuwsgierig, wil overal van 
alles weten en steekt haar 
neus graag in allerlei zaken. 
Deze dingen waren debet 
aan haar interesse voor de 
Ondernemersraad (OR) van 
de gemeente Haarlem, het 
bedrijf waar ze werkt, nu al-
weer een slordige negen jaar 
geleden. Bestuurlijke en be-
leidsmatige ervaring is dus bij 
haar aanwezig, temeer omdat 
ze tegenwoordig vicevoorzit-
ter van de OR is. Als GGD’er 
en door haar functie in de OR 
heeft ze ook met de politiek te 
maken gehad. 
Het was voor haar duidelijk 
dat ze lid werd van de PvdA. 
“Dat heeft natuurlijk ook met 

vroeger te maken. Den Uyl en 
Kok waren erg populair onder 
de mijnwerkers in Limburg. 
Het is ook een sociale partij, 
dat spreekt mij heel erg aan”, 
gaat ze verder. En toen was 
eigenlijk het hek van de dam. 
Bestuurders worden nu niet 
bepaald iedere dag lid van een 
partij en direct werd er bij haar 
aan de bel getrokken door de 
lokale leiding. “Of ik niet mee 
zou willen doen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen en 
wel op een verkiesbare plaats”, 
zegt Rietkerk. Dat ze niet echt 
hoog genoteerd werd is haar 
eigen schuld. Ze twijfelde lang 
om de verantwoordelijkheid 
op zich te nemen en toen haar 
besluit vast stond, was daar in-
eens Nico Stammis die alerter 
reageerde. Toch heeft ze geen 
spijt van die trage beslissing. 
“Ik heb nu een paar jaar de 

tijd om ervaring in de politiek 
op te doen, zodat ik over vier 
jaar wel in de raad zou kunnen 
gaan zitten”, blikt ze vooruit.

Rietkerk is nu bijzonder com-
missielid en wel in de com-
missie Projecten & Thema’s. 
Daarin wil ze zich, samen met 
anderen, inzetten voor een be-
ter jeugdbeleid. Ze is van me-
ning dat ze alles voor jongeren 
kan betekenen: “Ze moeten 
me wel vertrouwen en zeg-
gen wat ze willen. Ik merkte 
bij ‘Super Politics’, afgelopen 
februari in café Neuf, dat er 
veel leeft onder de jongeren in 
Zandvoort. Gijs de Roode, Jerry 
Kramer, Belinda Göransson en 
Andor Sandbergen hebben 
dat ook zo gevoeld. We zijn 
na afloop dan ook bijeen ge-
komen en zijn een werkgroep 
gestart. We hebben toen een 
aantal momenten gecreëerd 
dat jongeren welkom waren, 
maar daar is weinig gebruik 
van gemaakt. Dat viel mij ei-
genlijk een beetje tegen. We 
hebben toen besloten om ons 
in te zetten voor de leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen. Ik zou ook een 
Jeugdraad fantastisch vinden 
maar het moet niet zo zijn dat 
we ze moeten aanwijzen. Het 
moet uit hun hart komen.”

We zullen in de nabije toe-
komst dus nog wel het een 
en ander van Uschi Rietkerk 
horen.
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Leuk zeg!
Waar vandaan?
Bluijs natuurlijk!

Najaarsbeplanting
&

Violen

bromfietsplaten: € 21,50
Regel het vóór 31 oktober!

WIKA Kentekenplaten
Lijsterstraat 18

2042 CJ Zandvoort
Tel. 5731613 - Fax. 5736835

wikaglas@casema.nl

Zandvoort Optiek

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

Zandvoort Optiek

ALLE MONTUREN 
50 % korting

Voordelig winkelen in Zandvoort? Neem uw ZandvoortPas mee! 
(zie pagina 12 t/m 14) 

Stichting Strandbus 
mogelijk in andere rol

De Strandbus heeft dit jaar niet zo gefunctioneerd als de  
vorige twee seizoenen. Oorzaak was natuurlijk de claim die 
Connexxion legde op de ritten naar het Bloemendaalse 
strand. Voorzitter Han van Leeuwen van Stichting Strandbus 
vindt dan ook dat zij, ondanks de verminderde service, toch een 
goed product in de vorm van de TukTuk hebben neergezet.

Zuidroute
“De Strandbus is begon-
nen in het seizoen 2004 en 
heeft in 2005 gereden onder 
de vlag van onze stichting. 
Dit seizoen mochten we 
niet meer ‘over de noord’ rij-
den omdat Connexxion dat 
had geclaimd. Foutje van de 
Provincie, maar wij zaten wel 
met de gevolgen. Toen bleef er 

voor de Strandbus alleen zuid 
over, waardoor we wisten dat 
we een slecht seizoen zouden 
krijgen. We waren en zijn er 
nog steeds van overtuigd dat 
we niet alleen noord moesten 
bedienen maar dat zuid even 
belangrijk is. Daarom zijn we 
gewoon begonnen om zuid 
te bedienen.” 

Noordroute
Van Leeuwen vervolgt: “De 
Beachliner die Connexxion in-
zet om de noord te bedienen 
voldoet niet aan de eisen die 
wij stellen ten aanzien van 
klantvriendelijkheid. Hij stopt 
te vroeg in de avond, rijdt 
op de verkeerde tijden, geen 
flexibiliteit, geen ‘mooi weer 
scenario’ en dus ook geen 
‘slecht weer scenario’. Wat we 
wel bereikt hebben is dat de 
Beachliner op ‘eurokaartjes’ 
ging rijden. Je kon voor €1,50 
een kaartje kopen en had geen 
strippen nodig. De hele winter 
hebben wij juridisch gehan-
nes gehad met de claim van 
Connexxion en hoe daar mee 
om te gaan, met als resultaat 
dat wij zeiden dat wij zo niet 
konden werken. We zijn ech-
ter Zandvoorters genoeg om 
te onderkennen dat we het 
gat in zuid niet konden laten 
vallen en zijn erin gespron-
gen”, zegt Van Leeuwen, die 
vorig jaar als voorzitter werd 
aangetrokken.

TukTuk
Van Leeuwen is echter ui-
termate te spreken over de 
TukTuk. Dankzij de finan-
ciële steun van zijn stich-
ting en de connecties die 
de stichting heeft, is er in 
Zandvoort een leuk extra 

toeristisch iets ontstaan: 
“Ze hebben een mooie pro-
motiecampagne op kunnen 
zetten. Wij hebben daardoor 
veel publiciteit en goodwill 
gekregen. Via het provinci-
ale project Bereikbaarheid 
Kust hebben wij de TukTuk 
Company met kennis kun-
nen steunen en kunnen bij-
staan met de ontwikkeling 
van hun concept.”

Kosten
Financieel was er ook een an-
der plaatje dankzij de streek-
vervoerder. Normaal werd er 
op de noord geld verdiend 
en moest er op de zuid geld 
bij. Nu moesten de subsidie-
pegulanten veelal ingezet 
worden om de kosten van de 
zuid te dekken. Van Leeuwen 
is daar niet gelukkig mee: “De 
bus naar de zuid heeft heel 
vaak leeg gereden. Iedere keer 
weer kost dat een behoorlijke 
hoeveelheid geld. We gaan 
het volgend jaar dus anders 
doen. Allereerst gaan we van 
de winter proberen om voor 
komend seizoen weer zowel 
noord als zuid te bedienen. 
Als dat niet lukt, willen wij 
bereiken dat Connexxion zo-
wel noord als zuid bedient. 
Als dat ook niet mogelijk is, 
gaan we kijken hoe we zuid 
wel zoveel mogelijk kosten-

dekkend kunnen exploiteren. 
Niet met een bus die leeg 
rondjes rijdt maar misschien 
wel een bus op afroep of een 
combinatie van een minibus 
en een TukTuk.”

Volgend jaar
“Ik heb nog geen inzicht of 
Connexxion dit jaar kosten-
dekkend naar de noord heeft 
gereden. Die cijfers worden 
wel binnenkort bekend als 
we samen met de provincie, 
de gemeente Zandvoort en 
Connexxion gaan evalueren. 
Onze koers is overigens altijd 
geweest: goed overleg met de 
provincie en speciaal met de 
gemeente Zandvoort. Ik denk 
overigens wel dat wanneer 
Connexxion komend jaar zo-
wel de noord als de zuid gaat 
bedienen, wij doorgaan met 
de TukTuk. Onze rol wordt dan 
alleen anders. Wij worden dan 
meer consulent. Wij worden 
dan de verbindingsfactor tus-
sen de ambtelijke structuur 
van Connexxion met zijn wet- 
en regelgeving en zijn CAO, en 
de flexibiliteit van de onderne-
mer aan de andere kant. Dat 
kan ook een hele dankbare 
rol zijn. Ons streven is om een 
brug te blijven vormen tussen 
de vervoersmodaliteit aan de 
ene kant en de ondernemer 
aan de andere kant.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein, 
schilderijen, etc.

Gasthuisplein 6, Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Laat uw kinderen, 

thuis in hun 
vertrouwde omgeving, 
knippen door een gedi-

plomeerd kapster.
 €13 per kind t/m 11 jaar. 

Bel Monique Paap : 
06-3397 9700

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Verloren: 

gouden gedraaide ketting. 
Dierbare herinnering. 

Tegen betaling 
terug te bezorgen!! 

Tel. 5715931

Buddy’s Café Zoekt
Barmedewerker

va 25 jaar  / 25 uur p/w
Bel 06-15024230

 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoera: 

Papa en mama 11 jaar
 getrouwd! Hartelijk 

gefeliciteerd van Melissa, 
Serena, Tobias en Xsara. 
Heel veel kusjes en een 

fijne dag morgen!
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te Koop: 
1 Antiek porceleinen

Zandvoorts schaaltje, 
ø 19cm, met open rand. 

Prijs : €75,00. 
Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . .

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen.

Zelfstandig werken en 
ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

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

goed tehuis voor een 
gevonden, jonge poes. 

Achtergelaten ivm emigreren.
 Bel 5714752

Ook straks in 2007 alleen maar 
voordelen met uw ZandvoortPas! 

(zie pagina 14)

Aangeboden: Ruim vrijstaand huurhuis te 
Wassenaar, zonnig gelegen. Gevraagd: 

Huurwoning in centrum Zandvoort, evt. boven-
woning. Richtprijs huur ca. € 500. Inl: 070-5111473
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Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 
    60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen
Iedere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”. 

www.dutchcoastradio.nl

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

STIJLDANSEN  IN  ZANDVOORT (brons)
Wilt u zondagavond gezellig het weekend gezel-
lig afsluiten, dan is dat nu mogelijk door mee 
te doen aan onze cursus stijldansen. Deze is 
namelijk Iedere zondagavond van 20.00 tot 
21.30 uur. Onder begeleiding van een professi-
onele dansleraar worden de bekende ballroom 
dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, Engelse 
wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes 
van de Samba, Rumba, Cha-cha-cha, Paso Doble 
en Jive geleerd. Wanneer u nog wilt instromen 
in deze gezellige cursus is dat nu nog mogelijk 
door middel van een extra gratis les om 19.00 
uur. Voor aanmelden of meer informatie kunt u 
contact opnemen met tel: 023 – 571 71 13.

KLUSSEN  VOOR  VROUWEN
Heeft u altijd al in en om huis kleine klussen 
zelf willen doen? Na het volgen van deze cur-
sus is dat mogelijk. Onder begeleiding van een 
zeer ervaren docent leert u kleine klussen zo-
als gaatjes boren, zagen, een stekker aanzet, etc. 
Ook het op de goede manier gebruiken van het 
juiste gereedschap is belangrijk. U krijgt veel 
handige tips. Er is nog mogelijkheid om in deze 
cursus in te stromen. Wilt u meedoen, reageer 
dan snel want vol is vol. De cursus is vijf lessen. 
De eerst volgende les is op vrijdag 20 oktober 
2006. De kosten bedragen 57 euro. U kunt zich 
aanmelden op tel: 023 - 571 71 13

COMPUTER  INLOOP  MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar 
u heeft geen computer thuis of loopt u thuis 
steeds vast op de computer? Stichting Pluspunt 
locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt iede-
re donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur de mogelijkheid om gebruik te ma-
ken van de aanwezige computers. Op deze uren 
is ook een begeleidster aanwezig die u verder 
kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-
gelopen bent op de computer. De computer in-
loopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als 
u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag 
zien wij uw komst tegemoet.

HET  INLOOPPUNT
In de expositieruimte van de Openbare Biblio-
theek, Prinsesseweg 34, is ‘Het Inlooppunt’ elke 
woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Se-
nioren kunnen onder het genot van een (gratis) 
kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten. Wie 
vragen heeft kan terecht bij de ouderenadvi-
seur. De themabijeenkomsten zijn van 10.30 tot 
11.00 uur.

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Kinderkledingverkoop 
op kinderdagverblijf

Aanstaande zondag 
22 oktober wordt op 
Pippeloentje weer de 
halfjaarlijkse kinderkle-
dingverkoop georgani-
seerd. Wat later dan de 
voorgaande jaren, maar 
door het mooie najaars-
weer van de afgelopen 
weken heeft de winter-
kleding wat langer in de 
kast mogen hangen. Nu 
wordt het ’s morgens 
duidelijk frisser, dus tijd 
om de maillots en dikke 
jassen op te zoeken! 

De verkoop wordt ge - 
organiseerd op Kin der-

dagverblijf Pip peloentje, 
Burge meester Nawijn-
laan 101 te Zandvoort 
(aan de achterkant 
van het ‘Huis in het 
Kostverloren’) en duurt 
van 12.00 uur tot 16.00 
uur. Er is uitsluitend 
nieuwe merkkleding 
van bekende populaire 
merken voor minstens 
de helft van de prijs  
en een ruime sortering 
maillots. 
Ook voor tieners is er 
volop keuze! 
Voor meer informatie:
Relinde Adegeest 
tel. 5713665 of 5717628

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

applaus. Een gevarieerd con-
cert met zo nu en dan vibra-
foonspel van Landesbergen, 
die dan even achter de drums 
vandaan kwam om op dit 
fraaie instrument te spelen. 
“Deze vibrafonist behoort tot 
de absolute wereldtoppers”, 
complimenteerde Van Dijk 
zijn collega. 

Perfect samenspel
Na de pauze werd de zaal 
warmer én nog enthousi-
aster. Met o.a. nummers als 
Chateau de Duras, Twinkel 

Little Star en Dizzy Fingers 
waarbij vooral Jeroen Rijk, in 
combinatie met drums van 
Landesbergen en contrabas 
van Timmermans, hoge ogen 
gooide. Wat een perfect sa-
menspel. Het solo gespeelde 
nummer op de vibrafoon 2 
four 3 en de Blues in G van 
Van Dijk (solo spelen kan ik 
ook) kreeg een ovationeel ap-
plaus. Waarna deze middag 
veel te snel was afgelopen 
en de musici even tijd namen 
om de gekochte Cd’s en DVD’s 
te signeren. 

Het volgende optreden is op 
5 november, dan zal Stochelo 
Rosenberg van het Rosenberg 
Trio optreden. 10 december 
heeft Madeline Bell weer een 
optreden. Regel tijdig kaarten 
via www.jazzinzandvoort.nl   

C U L T U U R

door Nel Kerkman

Met een knal de kerk uit
Het gedenkboek geeft een 
duidelijke samenvatting van 
90 jaren gereformeerde kerk 
in Zandvoort. Vanaf hoofd-
stuk 1 (Het begin) tot aan 
hoofdstuk 5 (Ingrijpende 
veranderingen) is het boek 
chronologisch ingedeeld. 
Daarna komen de noodza-
kelijke bijzaken die het boek 
verlevendigen en leesbaar 
maken. Amusant zijn de over-
wegingen van de verschil-
lende predikanten. Vooral de 
bespiegeling van Dr. G.J. van 
Butselaar is zeer humoristi-
sche beschreven. “Zandvoort 
had voor mij altijd een vro-
lijke klank. Zo gauw je dat 
hoorde begon er een liedje 
in je te zingen: ‘we gaan naar 
Zandvoort’.” Een stukje verder 
vertelt Van Butselaar hoe de 
vrolijke klank verdwijnt in een 
luide knal. De kachel in de kerk 
is ontploft. Zijn overpeinzing 
eindigt met: “het wachten is 
nu op de volgende ‘boem’; de 

komst des Heren. 
Maar dat zal weer 
een hele vrolijke 
zijn!” 

Voortreffelijk 
archief
Doordat het boek-
werk voorzien is van 
veel privé foto’s en documen-
ten, zijn de opsommingen 
van de diverse hoofdstukken 
aangenaam om te lezen. Veel 
voordeel heeft de commissie 
bij het samenstellen van de 
bundel gehad aan het voor-
treffelijke archief van de heer 
P. Brune sr. Terecht eindigt de 
redactie met een dankwoord 
postuum aan zijn adres. In de 
paragraaf ‘de kosters’ neemt 
de tweede koster Antonia 
Nijland (1928-1946) een bij-
zondere plaats in. Deze koste-
res is in het dorp beter bekend 
als Tante Tonia. De kopie van 
haar brief, geschreven tijdens 
haar evacuatietijd vanuit 
het Friese Sint-Nicolaasga, is 

uniek. Net zo uniek zijn de fo-
to’s van haar en het artikel uit 
het Zandvoorts Nieuwsblad 
van Cees Kuijper sr. over ‘ zijn 
collega tante Tonia’. 

Ondanks een schoonheids-
foutje (de eerste 3 paragrafen 
combineren niet met de aan-
gegeven bladzijden) is het ge-
denkboek een aanwinst voor 
het heden en verleden van 
Zandvoort. Het toont de hoog-
te- maar ook de dieptepunten 
van de gereformeerde kerk. 
Het boekwerk is met veel 
liefde en vereende krachten 
gemaakt. De gedenkboek-
commissie kan trots zijn op 
het eindresultaat.

Classic Concerts: 
een reis door de muziek

Classic Concerts had het aangekondigd als ‘Gevarieerd piano-
concert’. Het werd een reis door de muziek. Composities van 
Schubert tot Gershwin trokken voorbij aan de bezoekers van 
het maandelijkse Kerkplein concert. Afgelopen zaterdag kon 
weer een vaste kern genieten van ‘klinkend’ vakmanschap.

recensie door Ton Timmermans

Kristalhelder, als verfrissende 
dauwdruppels. Soepel en 
puur beheerste haar loep-
zuivere stem het concert. 
Onder begeleiding van pi-
anist Jeroen Snijder komen 
de zangkwaliteiten van mez-
zosopraan Monique van der 
Hoeven volop naar voren. 
Beide muzikanten bewijzen 
van grote klasse te zijn en 
spelen op virtuoze wijze met 

elkaar samen. 

“Wij willen u meenemen voor 
een muzikale reis.” Iedere 
keer lichtte Jeroen Snijder 
het komende zangstuk op 
schilderachtige manier toe 
voordat hij plaatsnam ach-
ter de vleugel. “Het volgende 
muziekstuk speelt zich af in 
een romantische tuin.” De 
toelichting maakt de zang-
stukken toegankelijker en 
voor de toehoorders gaat 

het stuk nog meer leven. In 
de verschillende composities 
weet het muzikale duo de 
juiste snaar waardig en over-
tuigend te raken. Met haar 
geoefende stem maakt Van 
der Hoeven vaardig gebruik 
van de schitterende akoes-
tiek in het kerkgebouw. Door 
haar steeds wisselende ge-
zichtsuitdrukking wordt haar 
zang verdiept, krijgt het een 
dimensie extra. 
 
Naast haar werkzaamheden 
als zangeres, studeert Van der 
Hoeven momenteel in Londen 
nog verder bij mezzosopraan 
Theresa Goble. Pianist Jeroen 
Snijder werd vanaf 14-jarige 
leeftijd opgeleid door Gerard 
Hengeveld. Het volgende 
concert is op 12 november: 
‘Mozart in concert’.

Boek: 90 jaar gereformeerd in Zandvoort

Redactie: gedenkcommissie

Drukwerk: Nederlof Repro 

Verkrijgbaar bij: Bruna Balkenende, Zandvoort

Prijs: € 14,95

Boekrecensie

Muziekfeest met Louis van Dijk
In ‘De Krocht’ bracht pianist Louis van Dijk de overvolle 
zaal in grote vervoering. Bijgestaan door Eric Timmermans 
op contrabas, Frits Landesbergen op drums en vibrafoon en  
Jeroen Rijk op percussion, kon deze middag niet meer stuk. 

door Lienke Brugman 
 
“Louis heeft een drukke 
agenda, pas geleden trad hij 
nog op in Japan. Hij treedt 
meestal op in grote zalen. 
We vinden het ook een eer 
dat hij bij ons te gast is”, al-
dus Frits Landesbergen in zijn 
openingswoord, “ondanks 
dat het altijd een financieel 
gevecht is - subsidie van de 
gemeente Zandvoort ont-
vangen we dit jaar niet - wil-
len we toch proberen door te 
blijven gaan met deze con-

certen.” Hierna zette van Dijk 
met vaardige vingers zijn 
intro in, waarna hij stukken 
speelde die recent zijn opge-
nomen bij zijn huis in Duras 
te Frankrijk. Daar vertoeft de 
pianist enkele maanden per 
jaar. Met o.a. Chez Regine, Go 
With The Wind en Black Bird, 
bewees van Dijk dat hij de 
allergrootste pianomeester 
van Nederland is. Ook van 
Mozart (uit zijn CD Mostly 
Mozart) speelde hij het be-
kende Voi Che Sapete.

Gevarieerd concert
Ontroerend, lichtvoetig, mees-
terlijk, bevlogen en enthousi-
ast; het zijn slechts woorden. 
Louis van Dijk maakt deze 
woorden waar. Het publiek 
luisterde ademloos en gaf 
regelmatig een daverend  

Winkelen in Zandvoort? 

Neem uw ZandvoortPas mee!



Donderdag 19 okt. t/m woensdag 25 okt.

Botermalse	Hertenbiefstuk
100	gram	€	2,75	

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:
Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen
Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Voor de 
ZandvoortPashouders

10 L. Pulux 
Latex prof.

2e halve prijs
(ook op kleur)

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

accuservice 5% korting
voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2007

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.

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

 Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle artikelen! De enige echte originele
jong belegen kaas
500 gram € 3,98 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Op vertoon van uw

ZandvoortPas 5% korting *
Dobey Zandvoort • Grote krocht 28

2042 LX Zandvoort • 023-5719345
* korting geldt niet op aanbiedingen

www.zandvoortpas.nl

Sky-Sports-darts-pool
Tafel-voetbal

guinness
and a lot more!

Elke zondag avond 

KARAOKE!
Op vertoon van 
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
Zandvoort

Voor de Pashouders:

25% KORTING
Op dagbuffet en kinderbuffet

op maandag - woensdag en donderdag
max. 4 pers. per pas. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
 vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
	 Voortaan	dinsdags	gesloten

Zandvoortselaan	187,	2042	XL	Zandvoort	
Tel.	023-573	55	52	-	Fax.	023-573	55	61

Zie ook de volgende pagina!

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Op vertoon van uw ZandvoortPas
Van 19 oktober t/m 1 november

10% korting op de nieuwe 
collectie van Mexx!

Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11



15

Zandvoortse Courant • nummer 42 • 19 oktober 2006

Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij permanente wenkbrauwen
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir

Heather
Aanbieding voor pashouders

10% korting
Nieuwe collectie is binnen!

(70A t/m 85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

H H H H H

Tartaartjes:
4	halen

3	betalen!

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting
op alle jassen

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het 

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Met uw 
ZandvoortPas 

bent u 
voordeliger uit!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór 
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan al in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

& Heden
Verleden

De bouw van Zandvoort 
(deel 2/2)

Heden ten dage is de gemeente bezig om onze woonplaats 
‘op te kalefateren’. In 1938 echter was men druk bezig om 
datgene dat nu een facelift krijgt of heeft gekregen, op te 
bouwen. De Zandvoortsche Badcourant van woensdag 13 
juli 1938 heeft een schitterend en heel trots verhaal van 
de redactie over de uitbreidingen en geneugten van Zand-
voort vlak voor de oorlog. 

Het nieuwe dorp

Was vroeger de Hoogeweg 
de straat die het dorp zui-
delijk aan den duinkant 
begrensde, thans zijn 
langs dien weg reeds weer 
verschillende straten ont-
staan en is het de lange 
Brederodestraat, die langs 
de duinen de grens vormt. 
Des zomers is deze straat 
bijzonder in trek, hetgeen 
zij nog met eenige straten 
in het noordelijk deel dezer 
gemeente gemeen heeft, 
vooral doordat in de aan 
de duinzijde gelegen villa’s 
en landhuizen een uitzicht 
over het Hollandsche duin-
landschap te genieten valt, 
dat van ongeëvenaarde 
schoonheid is.
Voor het dorp liggen aan de 
zeezijde: de Strandweg, het 
centrum, waarlangs zich 
des zomers honderddui-

badinrichting ‘Groot Badhuis 
Termes’, ook de moderne 
gemeentelijke zee- en zon-
nebadinrichting ‘Zuiderbad’, 
terwijl op het punt, waar 
deze boulevard ombuigt in 
de Brederodestraat, een paar 
pavilloens tot een zitje op de 
hooggelegen, op strand en zee 
uitziende terrassen nooden. 
Benoorden den Strandweg 
bevinden zich de nieuwe 
Boulevards de Favauge en 
Barnaart, een 
sieraad voor 
de badplaats, 
prachtig aange-
legd, met uitste-
kende verlich-
ting en breede 
promenade langs 
zee, waardoor 

Zandvoort kan wedijveren
met de modernste harer bui-
tenlandsche zusterbadplaat-
sen. Deze boulevard biedt 
een geheel andere aanblik 
dan de Zuid Boulevard, hoe-
wel deze ook drukker werd 
door het Zuiderbad, omdat 
hij het groote verkeer, dat 
de gemeente passeert in 
de richting van den Zeeweg 
naar Bloemendaal of omge-
keerd moet verwerken. Aan 
dezen boulevards liggen ook 
veel café’s, dancings, enz. 
hij biedt meer zitjes, ook op 
een gedeelte van de prome-
nade, en levert des avonds 
het beeld op van gezellig-
heidzoekende gasten. Zoo 
biedt Zandvoort den vorm 
van een kom met drie uitloo-
pers: den Noordboulevard. de 
Zandvoortschelaan en den 

Zuidboulevard, elk met een 
eigen cachet en elck wat wils 
biedende, zooals trouwens 
de geheele organisatie van 
de ‘badplaats er op is gericht 
om het allen vogels van uit-
eenloopende pluimage naar 
den zin te maken. Voor meer-
dere bijzonderheden kan een 
door V.V.V. gratis uitgegeven 
wandelkaart met plattegrond 
worden geraadpleegd.

Het oude dorp
Het dorp Zandvoort zelf be-
staat uit een oude, merk-
waardig en beschut ge-
bouwde kern: het ‘oude 
dorp’, waar voeger de vis-
schersbevolking huisde en 
waar de bouwtrant en de 
sfeer zoo merkwaardig is, 
dat zij velen inspireerden tot 
fotografeeren en zelfs tot et-
sen of schilderen. Inderdaad 
gaat er van de bouwwijze 
van het oude dorp met zijn 
nauwe straatjes en verras-
send schoone hoekjes, een 
bijzondere bekoring uit voor 
hem, die oog heeft voor het 
rustieke en intieme. Rondom 
en dichtbij de kern van het 
oude dorp bevinden zich de 
voornaamste winkelstraten: 

Kerkstraat, Groote Krocht, 
Haltestraat en Zeestraat, 
waar eenvoudigweg alles 
te verkrijgen is, wat men 
maar wenscht, souvenirs 
en buitenlandsche pers 
niet te vergeten.

Plan-Noord
Om het oude dorp heen is 
een nieuw dorp gegroeid, 
dat uiteraard 

aan meer moderne ei-
schen voldoet. Over den 
spoorweg bevindt zich een 
afzonderlijk dorpsgedeel-
te: plan Noord, dat thans 
zijn grooten verbindings-
weg door de duinen naar 
de boulevards heeft gekre-
gen. Langs dezen weg en 
ook overigens benoorden 
de spoorbaan ligt nog veel 
prachtig en toch niet duur 
bouwterrein, temidden 
van de golvende duinen en 
dennenaanplantingen en 
dicht bij het station der NS. 
Een voetpad is aangelegd, 
dat plan Noord rechtstreeks 
met het Stationsplein ver-
bindt, zonder dat voor een 
overweg behoeft te wor-
den gewacht.

zenden naar het strand bege-
ven, hoewel ook van de boule-
vards af verscheidene paden 
en betonnen trappen daar-
heen voeren. Bezuiden den 
Strandweg, waarbij o.m. ook 
is gelegen de villa, die af en 
toe werd bewoond door den 
ex-keizer van Duitschland, 
bevinden zich het gemoder-
niseerde Badhuisplein en 
langs de zee: de Boulevard 
Paulus Loot, met een mooi 
breed wandelpad. Deze bou-
levard ademt, evenals het ge-
heele zuidelijke gedeelte van 
Zandvoort, den geest van een 
villawijk. Hier vindt men wel-
iswaar een paar groote ho-
tels, doch niet de drukte van 
café’s enz., die het centrum 
en op verschillende plaatsen 
den Noord Boulevard ken-
merken. Aan den boulevard 
ligt, behalve de zee en zonne-

Groot Badhuis en Hotel Driehuizen 

Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld01970

Oud Vissershuisje Rozenobelstraat-hoek Noorderstraat Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld06947

Groot Badhuis 
Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld01245
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De eigen verantwoordelijkheid van de burger. Een nieuwe 
site onder verantwoordelijkheid van het ministerie geeft op 
internet voorbeelden van lopende projecten die zijn opgezet 
dóór burgers, vóór burgers. Over het versterken van de ‘civil 
society’.

Diep ingrijpend in de sa-
menleving wordt de WMO. 
Kerngedachte van deze Wet 
Maatschappelijke Onder-
steuning is een samenleving, 
waar iedere inwoner voor de 
ander klaar staat. Een wereld 
waar buurtbewoners er voor 
elkaar zijn en waar de kwa-
liteit van leven in de buurt 
hoog is. Hoe vergroot je de 
betrokkenheid van bewoners 
bij elkaar en bij de buurt als 
geheel? Wat kan welzijnswerk 
doen? 

Bij het beantwoorden ervan 
wil de site ‘Welzijn Versterkt 
Burgerschap’ een inspiratie-
bron zijn. De kern wordt dan 
ook gevormd door voorbeel-
den van projecten waarin 
welzijnswerkers, actieve bur-
gers en andere organisaties 

samenwerken. Zo worden 
voorbeelden genoemd van sa-
menwerking tussen burgers, 
instellingen en overheden. 
Een ‘BoodschappenPlusBus” 
in Leidsche Rijn, een Moeder-
kindcentrum in Katwijk, een 
Dorpvisiecentrum in Sumar 
(Fr), Buurtbemiddeling in Ede; 
het zijn enkele van de vele 
genoemde voorbeeldprojec-
ten. De internetsite is opgezet 
door NIZW. Sociaal beleid dat 
hulp biedt bij het oplossen 
van lokale vraagstukken op 
het gebied van welzijn, zorg 
en wonen. Zonder inzet van 
vrijwilligers zouden duizen-
den verenigingen in ons land 
niet eens kunnen bestaan. 
Uitgangspunt nu, is het oude 
gevoel van verbondenheid 
onder de inwoners terug te 
brengen.

De bewoners in het Groningse 
Boerakker zijn weer trots op 
hun dorp. Dankzij de me-
thode ‘keukentafelgesprek-
ken’ hebben ze een gedegen 
dorpsvisie opgesteld. De 
pessimistische houding van 
“dat lukt toch niet”, sloeg 
om in een enthousiast “we 
gaan ervoor.” Jacques Drenth, 
voorzitter van de Vereniging 
Dorpsbelangen: “Het begrip 
leefbaarheid heeft inhoud 
gekregen.”

Penningmeester van het koor, 
voorzitter van de toneelver-
eniging, trainer of scheids-
rechter van de voetbalclub. 
Vrijwilligers bezoeken ou-
deren of zieken, staan klaar 
voor vrijwillige huiszorg. De 
verzameling voorbeelden 
op de site wordt regelma-
tig aangevuld. Vandaar de 
oproep: “Weet u zelf een 
goed voorbeeld van actieve 
burgers die bijdragen aan 
de leefbaarheid in buurt of 
wijk? Laat het ons weten!”. 
Zie www.welzijnversterkt.nl.

Duik in de historie
Van boezeroen tot bikini. Het thema is mode en kleding in 
de periode 1750-1950. Het Noord-Hollands Archief in Haar-
lem opende afgelopen zaterdag gastvrij haar poorten voor 
het publiek. Vanuit de hele regio stroomden de belangstel-
lenden toe. 

De bezoeker kon op de open 
dag niet alleen genieten van 
historische modeshows en 
lezingen over streekkleding 
in Noord-Holland, maar ook 
kennisnemen van de ge-
schiedenis van de stropdas. 
Daarnaast was er een foto-
tentoonstelling en presen-
teerden tal van historische in-
stellingen zich. Ook waren er 
deskundigen die oude foto’s 
konden dateren, schilderijen 
taxeerden en advies gaven 
over de restauratie van oude 
boeken en prenten.

Paap, Jansen of De Vries. Veel 
voorkomende Nederlandse 
namen. Mensen met een 
dergelijke achternaam me-
nen onterecht dat stam-
boomonderzoek voor hen 

ondoenlijk is; zij vrezen in 
een onoverzichtelijk doolhof 
al snel de weg kwijt te raken. 
Een helpende hand biedt 
ondermeer een bezoek aan 
het Noord-Hollands Archief 
in Haarlem. De bezoeker 
kan er rondsnuffelen in ar-
chieven van gemeenten als 
Zandvoort. Voorts is zoeken 
mogelijk in overheidsarchie-
ven van de provincie, in par-
ticuliere archieven zoals die 
van kerkgenootschappen, 
verenigingen en families 
en in een zestigtal weten-
schapsarchieven van diverse 
instellingen. De bibliotheek 
bezit een uitgebreide collec-
tie boeken en tijdschriften op 
het gebied van de geschiede-
nis van Noord-Holland, van 
Haarlem en van andere ste-

den en dorpen in de regio. 

Ook beschikt het Archief over 
een verzameling uniek mate-
riaal zoals dagboeken en brie-
ven, bid- en devotieprentjes, 
gelegenheidsgedichten en 
pamfletten, schoolrapporten 
en diploma’s. De instelling 
beheert een grote verzame-
ling beeldmateriaal, een le-
vendig venster op een bewo-
gen verleden van de streek. 
Door gebruik te maken van 
reeds eerder gepubliceerde 
resultaten van onderzoek 
door plaatselijke deskundi-
gen kan een berg zoekwerk 
achterwege blijven. Een duik 
in de geschiedenis kan het 
beste beginnen thuis, van 
achter de computer. De inter-
netsite van het Archief geeft 
al een vrij compleet beeld: 
www.noord-hollandsarchief.
nl. Voor de doorgewinterde 
speurneus blijft gelden: tòch 
hoort de geur van het origi-
nele, oude papier bij het ware 
‘speurders-gevoel’.

Inboedelverzekering in 
de winterstalling

Steeds meer ouderen zoeken de warmte op. Ze gaan ‘overwin-
teren’; verruilen de Hollandse winter tijdelijk voor de Spaanse 
zon. Hun huis blijft achter, dus is het zaak deze kortstondige 
wijziging door te geven aan de verzekeraar.

Overwinteren? Als iedereen in 
Nederland zich opmaakt voor 
de winter, begint in het zui-
den van Spanje het overwin-
terseizoen. Denk dan aan uw 
lopende inboedelverzekering. 
Immers, de situatie zoals die 
bij de verzekeraar aanvanke-
lijk is aangemeld gaat in dat 
geval veranderen. En dat kan 
weer consequenties hebben 
voor de dekking.

Check ook de voorwaarden 
van de inboedel- en opstalver-
zekering voor het onbeheerd 
laten voor een lange periode. 
Het is aan te raden bij de ei-
gen verzekeringsmaatschap-
pij na te gaan wat de maxi-
male duur is bij verblijf in het 

buitenland. Wanneer u langer 
dan dertig dagen op reis gaat 
is het verstandig om uw ver-
zekeraar in te lichten. Die ter-
mijn van één maand wordt in 
de verzekeringswereld vaker 
gehanteerd. Bij veel verzeke-
raars vervalt de dekking van 
uw inboedelverzekering als 
uw (Nederlandse) huis langer 
onbewoond staat of onder 
ander toezicht staat. Zelfs 
als u tijdens uw afwezigheid 
de woning verhuurt, kan de 
verzekeraar een uitkering bij 
schade of diefstal weigeren. 
U had dit door moeten geven, 
zo is de redenatie. Geef uw 
reisplannen daarom op tijd 
door; het kan veel narigheid 
voorkomen. 

WMO geeft ruim baan aan burgerschap

Herinneringen omgezet 
in puur goud

Denken aan vroeger, het verleden koesteren. Verhalen komen 
weer tot leven door muziek van toen. Vooral de goede oude 
radio is bij uitstek geschikt: door de muziek gaan gedachten 
dwalen door vroeger tijden. Iedere zaterdagmiddag dalen pro-
grammamakers af naar alle uithoeken van het radioprogram-
ma ‘Goudmijn’. Nostalgie verandert in 14 karaats goud.

“Volgt u me maar”. Gids en 
gespreksleider Stefan Stasse 
nodigt iedere week zijn luis-
teraars uit om goed in alle 
hoeken en gaten van zijn 
Goudmijn te speuren naar 
verrassende verhalen van 
vroeger. 

De presentator weet op uiterst 
levendige manier beelden op te 
roepen, waardoor degene die 
aan de radio zit de geschiedenis 
als het ware zelf meemaakt. Zo 
passeren iedere zaterdagmid-
dag gekke, ontroerende, inte-
ressante, onthutsende of leuke 
verhalen de revue. Meneer van 
Aelst, schatbewaarder en ar-
chivaris achter de schermen, 
doet zwijgend zijn werk. Per 
uitzending zet hij de mooiste 
verhalen van de luisteraars om 
in 14-karaats goud. De juffrouw 

van de kaartverkoop en van de 
souvenirwinkel, Margot Maas, 
verzorgd ondermeer de verzen-
ding van het gouden sierraad. 

Naast het radioprogramma is 
‘Goudmijn’ 24 uur per dag met 
een uitgebreide site op inter-
net vertegenwoordigd. “In de 
jukebox zijn muziekstukken 
om uw gedachten op gang te 
brengen” meldt de site, waarna 
deze daadwerkelijk te horen 
zijn. Ook aan kinderseries en 
hoorspelen wordt aandacht 
besteed. Ze doen terugdenken 
aan die zaterdagmiddagen, 
vaak met pelpinda’s in een 
krant op schoot. Presentator 
Stassen vat zijn programma 
kort samen: “Vertel ons uw 
verhaal en wij delven de mu-
ziek op.” Iedere zaterdagmid-
dag te horen op Radio 2.

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	21	okt.	t/m	3	nov.	€	24,50
TAKE	A	TAXI	TO	TAKE	FIVE	(023-5712600)

VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!
NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 

EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Canneloni	van	wilde	zalm	en	yellowfintonijn
	met kikkomansiroop

of
Eendenborst	

met groene appelsalade, bramen en vijgen 
of

Samosa’s	met	geitenkaas	
en honing, perenchutney en rucola

H H H
Rode	poontjes	met	saffraan-beurre	blanc	

op basmati carpaccio en peultjes
of

Geroosterde	maïskip	
met pancetta en roze peperroomsaus met

 truffelaardappelpuree en wintergroente
of

Cantharellen,	pied	de	moûtons	en	shi-itaken,	
gebakken met appel en port,

Roseval aardappeltjes en pompoen
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-5716119/info@tfaz.nl

Wij zijn wegens vakantie 
van Woensdag 18 oktober t/m

Woensdag 1 november gesloten!

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

Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Café Oomstee
Zaterdag 28 oktober

Rudolf Kreuger
vanaf 20.30 uur

Let op: 4 november Sportquiz!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Onbeperkt genieten met een zeer ruime 
keuze uit overheerlijke gerechten.

Wok prijs:

* Maandag t/m Donderdag
€ 17,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Vrijdag t/m Zondag en feestdagen
€ 18,- p.p. • € 9,50 (kind t/m 10 jaar)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Zaterdag 4 november
Adam Spoor kwartet

Aanvang: 17.00 uur

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Zoekt:
Medewerkers bediening

ervaring vereist.
Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort 

Tel.: 023-5712524
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Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

 Kromboomsveld 37 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 262.500,= k.k.

Laat de verhuisdozen maar komen!
Ideale gezinswoning in kindvriendelijke buurt! 
Absolute top maisonnette in zéér goede staat 
om zo te betrekken. Fraaie L- keuken met div. 
Miele inbouwapparatuur, luxe badkamer met 
ligbad, separate douche en modern badmeubel. 
Er zijn liefst vier slaapkamers aanwezig! 
• verassend ruime woonkamer door hellend 

plafond; 
• terras met uitzicht over de visvijver;
• privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer-

kelder aanwezig; 
• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m2.

Unieke woning met royale tuin, 
oprit voor 2 auto’s én zomerhuis!
Nagenoeg vrijstaand woonhuis op groot perceel 
van 400 m2! Tevens een berging én oprit voor 
twee auto’s aan de Gerkestraat. Separate woon-
kamer, ruime open woonkeuken, royaal terras 
op het zuiden én 5 slaapkamers.  
• openslaande deuren naar de zonnige tuin op zuid;
• 5 slaapkamers waarvan 2 met dakterras;
• zomerhuis met alle voorzieningen;
• perceelopp. 400 m2, woonopp. ca. 160 m2.

Geen zin om te verbouwen? 
Hier kunt u zo in!
Verassend 3-kamer appartement op de 3e etage 
in zéér goede staat. Het is fris en licht door de 
vele ramen. Gezellige woonkamer met open 
keuken en een balkon. 
• laminaatvloer door het gehele appartement;
• aluminium & hardhouten kozijnen v.v. 

dubbelglas;
• 2 slaapkamers en berging in de onderbouw;
• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 80 m2 

exclusief balkon.

Fresh!

VOOR AL UW VvE BEHEER: 
www.acb-stichting.nl

HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Jouw tijd voor het Grote Genieten 
is dáár. Doe het toch maar kalm 
aan met een nieuwe vlam, sin-
gle. Niet meer solo? Een zondags 
tripje leidt langs een onvergete-
lijke omweg. Deze week zul je een 
slechte gewoonte dumpen. 

STIER
21 apr. - 20 mei

Het leven kan een soap-achtige 
wending krijgen. Nog vrij? Een 
nieuwe aanwinst lijkt veel te veel 
op jezelf. Op de werkvloer wordt 
er een beroep gedaan op je kwali-
teiten als gids. Je creativiteit staat 
in bloei. 

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Er dient zich een complexe fa-
miliekwestie aan. De sjans voor 
sinlge tweelingen komt uit een 
zéér onverwachte hoek. Het pad 
voor niet-alleengaanden is onver-
wacht en grillig. Je kunt nu over 
salarisverhoging praten. 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je durft je eindelijk van je woeste 
kant te laten zien, tot ieders ge-
noegen. Zelfs van je ex, die weer 
meer dan warme gevoelens in je 
los maakt. Je vraagtekens over 
het ‘eeuwige gelijk’ van je eigen 
levensgezel blijken terecht.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Over extra energie heb jij niet te 
klagen. Singles krijgen daar nog 
een schepje bovenop van een lek-
ker ding met daadkracht. Verschuif 
belangrijke werkbesprekingen 
naar volgende week. Ga iets lekker 
sportiefs doen met je partner.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

De sterren verklappen bij deze 
een onverwacht cadeautje, altijd 
fijn! Wees echter nooit te trots 
om een fout toe te geven tegen-
over je partner. Bewaar een veilige 
afstand tussen jaloerse collega’s. 
Voorkomt veel ellende.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Nog vóór de week om is, heb je 
een doel bereikt. Op je jagerspad 
struikel je over een sexy dwars-
ligger. Met de juiste tactiek be-
reik je de beste werkresultaten. 
Je partner zul jenog beter leren 
kennen deze week.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Een luxe-bui, creditcard in je 
tasje... kijk je uit!? Breng anderen 
niet op jóúw ingenieuze idee van 
kapitaal vergaren. Mediteer op 
lange wandelingen je stress eruit. 
Dit zal je niet alleen vrolijk, maar 
ook speels maken.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Je komt oog in oog met een fout 
die je liever had weggemoffeld. 
Op het date-front is voorlopig 
geen winnaar te bekennen. Maak 
van het thuisfront geen sloot met 
oude koeien, en kijk uit voor een 
aardbeving op je werkvloer.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Rond deze tijd komt het jou mooi 
uit om vakantie te vieren. Klinkt 
een beetje laat, maar het zal je 
erg goed doen. Probeer je ware 
gevoelens te uiten tegenover je 
lover. Zuur doen tegen een col-
lega zal je niet sieren.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Jij bent deze week de Belle of the 
Ball. Zet een eerste stap om een 
lekker, maar verlegen ding over 
de drempel te sleuren. Wie weet, 
slaap je van uitputting zó heerlijk 
dat nachtmerries geen kans krij-
gen dit keer!

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je neemt een moeizame vriend-
schap nog eens extra onder de 
loep. Denk er goed over na of je 
hier mee wel verder wil gaan. 
Geduld is een schone zaak bij 
lastige familie perikelen. Pas op 
met pijnlijke uitspraken op je 
werk. 

Column

De vrouw als zwakkere sekse. 
In de biologie is hier al sprake 
van, volgens de biologisch 
deterministen. De zaadcel 
van de man is namelijk actief, 
concurreert met zijn collega’s 
en is avontuurlijk. En de eicel 
van de vrouw is zo passief als 
het maar kan, wacht rustig 
af tot er een zaadcel voorbij 
komt om haar te bevruchten. 

Momenteel volg ik de cur-
sus ‘Gender, Etniciteit en 
Cultuurkritiek’ met mijn 
studie. Het gaat vooral over 
de rol van vrouwen in onze 
maatschappij. Met name 
de zogenaamde ‘zmv-vrou-
wen’ (zwarte, migranten en 
vluchtelingen vrouwen) wor-
den uitgelicht. We denken 
ver te zijn in het tolerante 
Nederland met de emancipa-
tie van vrouwen en allochto-
nen. Nou, dacht het niet. 

Vooral wanneer het gaat 
om het bekleden van hoge 
functies, speelt de witte man 
nog altijd de hoofdrol. Neem 
de ministers van Kabinet 
Balkenende 3. Twaalf witte 
mannen, vier witte vrouwen, 
nul allochtonen. Of neem 
een voorbeeld dichterbij. De 
samenstelling van het col-
lege van B & W in Zandvoort. 
Er zitten vijf mensen in het 
college. Vijf witte mannen. 
Gemeenteraad in Zandvoort: 
twee witte vrouwen, acht-
tien witte mannen en we-
derom nul allochtonen. Twee 
vrouwen slechts! Tegenover 
tweeëntwintig (!!!) mannen 
(dit is 9%). Ja, okay, de waar-
nemend burgemeester is 
een vrouw. Hester Maij is nu 
voor even de burgemeester 
van Zandvoort. Misschien dat 
zij het beleid in Zandvoort 
een vrouwelijk tintje kan 
geven. Vrouwen denken na-
melijk wel degelijk anders 
dan mannen en ik ben van 
mening dat het belangrijk 
is dat wij (als vrouwen) ook 
vertegenwoordigd moeten 
worden door vrouwen in de 
gemeenteraad en in de lan-
delijke politiek. Nederland 
geëmancipeerd? We zijn er 
nog lang niet. En dan heb ik 
het al niet eens meer over 
het percentage allochtonen 
(0%) in zowel het kabinet 
als in de gemeenteraad van 
Zandvoort.

Stephanie

 
Eau de parfum:

1 Geurlain Insolence
   € 90,94
2 Lancôme Miracle 
 forever € 66,-

3 Versace Bright Crystal 
eau de tiolette, 

 30 ml  € 36,50

4 Yves Saint Laurent 
Opium Edition Collector 
50 ml  € 66,21

5 Jil Sander Style 
 50 ml € 57,- 

6 Lacoste Inspiration  
50 ml € 47,-

7 Giorgio Armani, Armani 
Code 50 ml  € 63,-

8 Tom Ford Estée Lauder 
Collection Youth Dew 
30 ml € 46,50

9 Prada Tendre 
Vaporisateur  
50 ml  € 62,-

10 Sisley Soir de Lune  
50 ml € 107,-

DE TI EN
Deze week hebben we een 
top-tien geuren voor vrou-
wen. Hiermee zul je het man-
nelijke geslacht zeker voor je 
winnen... (volgende week 
top-tien mannengeuren!).

WC
Nog nooit had ik zoiets ge-
zien, maar afgelopen vrij-
dag kon ik me vermaken 

in een hippe 
d i s c o t h e e k 
met... jawel... 
zwart toilet-
papier! Ook 
nieuwsgierig 
en wil je de 
nieuwe stuff 
ook in huis? 
Kijk dan op 
www.reno-
v a o n l i n e .
net en je 
toilet is 
v o o r t a a n 
ook ge-
pimpt!

de hele collectie af. Deze sie-
raden zijn gemaakt van staal 
(hypoallergeen) en afgewerkt 
met grote, kleurige kristal-
len. Je kan het niet missen! 
Bron: www.
calvinklein.
com

CK
De najaarscollectie van Calvin 
Klein sieraden trok de hele 
wereld naar zich toe. De in-
ternationale pers vloog ‘all-
the-way’ naar Rome om de 
nieuwe collectie te bewonde-
ren. En het is niet verwonder-
lijk dat de hele 
wereld mee 
wilde kijken; 
de sieradenlijn 
van Calvin Klein 
lijkt de best ver-
kochte lijn in de 
hele wereld te 
zijn. Je kunt van 
alles kopen: hor-
loges, kettingen, 
ringen, etc., etc. 
Maar de ‘retro’ 
sieraden maken 

WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT
Wat is de absolute haarmode voor aankomend najaar en winter? 

Zeep
Aan het volgende product 
zullen veel mensen ver-
slaafd raken! De handge-
maakte zeepjes van Gamila 
Soap bestaan uit 100% na-
tuurlijke ingedriënten, zo-
als olijfolie en kruiden. Dit 
maakt dat je huid niet uit-
droogt en dat de zeep altijd 
te gebruiken is. Veel men-
sen wassen er hun haar 
mee en er gaat een roddel 
dat sommigen het zelfs als 
tandpasta gebruiken! Er zijn 
negen soorten te koop bij 
Skins Cosmetics (19,95 euro 
per stuk). Je kunt kijken op 
www.gamilasoap.com

Van Schaik Makelaar O.G.

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

AANKOOP-VERKOOP / 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR - BEHEER /
HYPOTHEEK / 
PROJEKTEN-ADVIEZEN

Op de eerste verdieping gelegen oorspronke-
lijk vierkamerappartement met 2 balkons. Het 
appartement is gerenoveerd en o.a. voorzien 
van gestucte wanden en plafonds, nieuwe bad-
kamer en plavuizenvloer. 

L-vormige woonkamer met balkon; moderne 
keuken met inbouwapparatuur en balkon; 
riante slaap kamer (7x2,8m) met whirlpool; 2e 
badkamer.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

In Haarlem-Zuid gelegen zonnig 2 kamerappar-
tement op de eerste verdieping van “Parkflat 
Zuiderhout”. Hal; woonkamer met laminaat-
vloer, balkon en open verbinding naar de 
slaapkamer; badkamer met ligbad en wastafel; 
inpandige berging; keuken. 

• Gemeenschappelijk dakterras. 
• Afgesloten entree. 
• Eigen huismeester.

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Haarlem - Prins Mauritslaan 2/16 Zandvoort - Tjerk Hiddesstraat 37 Zandvoort - Burg. van Alphenstr. 55/3

Op de tweede verdieping van een goed onder-
houden complex ligt dit 3 kamerappartement 
(thans 2 kamers) met balkon op het zuidoos-
ten. Hal; garderobekast; toilet; badkamer met 
 douche, wastafel; woonkamer met open keu-
ken; eetkamer (vh slaapkamer); ruime slaap-
kamer. 

• Afgesloten parkeerplaats. 

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Laffe inbraak bij peuterspeelzaal
Vorige week zaterdagavond is er ingebroken in het 
fietsenschuurtje van peuterspeelzaal ’t Opstapje, 
gevestigd in de Nicolaasschool. Er zijn 2 nieuwe ge-
galvaniseerde peuterfietsjes, een step en een grote 
loopauto gestolen. Er is aangifte gedaan bij de po-
litie maar die doet volgens Leonie de Boer van de 
peuterspeelzaal niet veel.

Via flyers die in de buurt 
zijn rondbezorgd en in 
het centrum zijn opge-
hangen, is een tip bin-
nengekomen. Daarop is 
één van de fietsjes in de 
vijver bij de Martinus 

Nijhoffstraat terug-
gevonden. Hierna is de 
brandweer gebeld en 
die heeft dinsdag in de 
vijver gedregd, maar 
helaas niets meer ge-
vonden. 

De peuters en de leiding 
zijn zwaar gedupeerd. De 
fietsjes waren net nieuw. 
De Boer: “Je snapt niet 
dat iemand kinderfiets-
jes steelt. Er worden veel 
kleine kinderen mee ge-
dupeerd. Wij willen dan 
ook vragen om de speelat-
tributen liefst anoniem 
terug te bezorgen. Ook 
vragen wij mensen in de 
buurt of ze iets gezien 
hebben.” Peuterspeelzaal 
’t Opstapje is te bereiken 
via tel. 5731141.

Vorige week donderdag 
om 11.00 uur precies, heb-
ben 42.228 scholieren op 
335 schoolpleinen ge-
durende 30 seconden 
geza menlijk touwtje ge-
sprongen. De enige deel-
nemende Zandvoortse 
school was de Hannie 
Schaftschool. 158 scho-
lieren inclusief leraren 
sprongen mee en hielpen 
zo mee om het wereld-
record te verbreken.

Het nieuwe wereldre-
cord deed het oude re-
cord van de Stichting 
MaMi uit Etten Leur 
sneuvelen. Dat stond 
sinds 28 februari 2006 
op 3426 personen. Op 
het nummer ‘Jump’ van 

de PopGirlz sprongen 
jongens en meisjes van 
groepen 3 tot en met 8 
naar het record. 

Op alle schoolplei-
nen, verspreid over 
heel Nederland, waren 
Service Apothekers aan-
wezig om het startschot 
te geven en het aantal 
kinderen te tellen. Bij 
de Hannie Schaftschool 
was de Service Apotheek 
Beatrixplantsoen aan-

wezig. Service Apotheek 
is een franchiseorgani-
satie van 170 apotheken 
door heel Nederland 
en organiseert jaarlijks 
dit evenement omdat 
steeds meer kinderen in 
Nederland overgewicht 
hebben. Kinderen zijn li-
chamelijk minder actief 
door weinig mogelijkhe-
den om buiten te spelen 
in de stad, maar ook door 
de opmars van compu-
terspelletjes. 

Nieuw wereldrecord Touwtjespringen 

Emancipatie nog 
ver te zoeken

Haarlemmerstraat 66 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 539.000,= k.k.

 Kromboomsveld 27 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 217.500,= k.k.

Fresh!



Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 42 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 10 okto-
ber en de verdere in week 41 door het college genomen
besluiten zijn 17 oktober vastgesteld. De besluitenlijst
is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 26 oktober vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat
het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22
november 2006 een kiezer is toegestaan bij volmacht
te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepa-
lingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn koste-

loos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschrif-
ten om bij volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende
dag voor de verkiezing (8 november), door de kiezer
worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 oktober 2006
als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan
de verzoeker is toegestaan om in een stembureau
naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemach-
tigde op te treden, moet op dinsdag 10 oktober 2006
als kiezer zijn geregistreerd.

5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-
tigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de 
oproepingskaart
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift

in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart,
tot en met de dag van de stemming, zelf een ande-
re kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit
geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer
over te dragen.

7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet
op dinsdag 10 oktober 2006 in hetzelfde stemdis-
trict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht
geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitslui-
tend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stem-
district waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten
aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de vol-
macht in te trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-
kiezingen, Swaluëstraat 2.

Stemmen in een stembureau naar keuze
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat
het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22
november 2006 een kiezer is toegestaan zijn/haar
stem uit te brengen in een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn koste-

loos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften
om in een stembureau naar keuze aan de stemming
te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart
(indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veer-
tiende dag voor de verkiezing (8 november 2006),
door de kiezer worden ingediend bij de burgemees-
ter van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 10 okto-
ber 2006 als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de
verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de
stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing
op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproe-

pingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de
verkiezing (17 november) de oproepingskaart over
te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar
woonplaats op dinsdag 10 oktober 2006.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing
op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-
kiezingen, Swaluëstraat 2.

Wijkspreekuur Nieuw Noord 
Op 26 oktober kunnen de inwoners van Nieuw Noord
weer het wijkspreekuur Nieuw Noord bezoeken. Het
wordt gehouden bij Pluspunt, Flemingstraat 180, van
19.00 uur tot 20.00 uur. 23 november en 21 december
zijn ook ingepland voor het wijkspreekuur Nieuws Noord.
Het is het wijkspreekuur waar mensen uit de wijk zon-
der afspraak kunnen binnenlopen en de gemeente kun-
nen vertellen wat er in de buurt beter kan.

De filosofie van de gemeente: alleen met de hulp van
de wijkbewoners kan de gemeente het schoon en
opgeruimd houden in uw wijk. De ervaring die inmid-
dels is opgedaan met eerder gehouden weijkspreek-
uren in de wijk leert dat er vaak heel snel actie onder-
nomen kan worden. De gemeente overweegt daarom
nu het wijkspreekuur uit te breiden naar andere wij-
ken.

Begin dit jaar is de gemeente Zandvoort een proef
begonnen met het wijkspreekuur voor de bewoners
van Nieuw-Noord. Maandelijks kunnen zij naar het
Pluspuntgebouw komen om medewerkers van de
gemeente te spreken over allerhande zaken die zij
belangrijk vinden in hun buurt. Na ruim een half jaar
kan de gemeente stellen dat de proef een succes is. Al
veel problemen zijn aan de kaak gesteld en voor de
meeste daarvan is een passende oplossing gevonden.

Bekendmaking Wet Milieubeheer

Besluiten nadere eis 
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort heeft nadere eisen opgelegd aan:
1. Albert Heijn, Grote Krocht 9 te Zandvoort
2. Dekamarkt, Oranjestraat 4 te Zandvoort
De nadere eis op grond van het Besluit detailhandel
en ambachtsbedrijven milieubeheer heeft betrekking
op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen
en voorzieningen.

Inzage 
De besluiten liggen tijdens werkuren van 20 oktober
tot 2 december 2006 ter inzage bij de Centrale Balie
van het raadhuis en Milieudienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, telefoon 0251-263863.

Beroep en voorlopige voorziening 
Tot 24 november 2006 kan tegen het besluit door
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende
belangen kan tevens een voorlopige voorziening wor-
den aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belangheb-
benden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ont-
werpvergunning.

Melden van een evenement
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat
een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt gesteld
een Melding te doen voor het houden van een evene-
ment in 2007 in Zandvoort.

Deze melding dient uiterlijk 15 november 2006 te zijn
aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er
rekening mee dat dit slechts een melding betreft. Het
officiële vergunningentraject zal begin 2007 worden
gestart, waarvoor een apart aanvraagformulier dient
te worden ingevuld. De aanmeldingsformulieren kunt
u gedurende openingstijden bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis ophalen.

U kunt de meldingsformulieren ook downloaden via
www.zandvoort.nl / via Loket / Formulieren/Bedrijven/
Ondernemers/Evenementen: formulier: evenementen-
kalender meldingsformulier. Aan de ondernemers die
in 2006 een evenement in Zandvoort hebben gehou-
den, is een meldingsformulier toegezonden per post.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningverlening van de gemeen-
te Zandvoort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
023 5740100.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 

Zandvoort:
- Wilhelminaweg 16, gedeeltelijk vergroten woning,

ingekomen 11 oktober 2006, 2006-172Lv.
- Zeestraat 56, wijzigen bestaande stalenconstructie,

ingekomen 12 oktober 2006, 2006-175Lv.

Bentveld:
- Parnassialaan 10, uitbreiden woning, ingekomen 11

oktober 2006, 2006-173Rv.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

- Parnassialaan 10, gedeeltelijk sloop woning, inge-
komen 11 oktober 2006, 2006-174S.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Ebbingeweg 7, 7 dennenbomen, aanvraag ingeko-

men op 6 oktober, 4 bomen veroorzaken overlast, 3
bomen ivm uitbreiding woning, wel herplantplicht.

- Burgemeester Nawijnlaan 34, 2 elzen, aanvraag inge-
komen op 28 september, bomen veroorzaken over-
last, wel herplantplicht.

- Potgieterstraat 5, 1 populier, aanvraag ingekomen
op 9 oktober, boom veroorzaakt overlast, geen her-
plantplicht.

- Emmaweg 1, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen
op 21 september, ivm uitbreiding woning, wel her-
plantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
- Fazantenstraat 18, uitbreiden garage, verzonden 11

oktober 2006, 2006-127Rv.
- Haarlemmerstraat 42, veranderen achtergevel, ver-

zonden 11 oktober 2006, 2006-155Lv.
- Hogeweg 28, plaatsen luifel, verzonden 11 oktober

2006, 2006-145Lv.
- Burg.Engelbertsstraat 80, gedeeltelijk overkappen

binnenplaats, verzonden 13 oktober 2006, 2006-
097Lv.

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

Gehandicaptenparkeren 
Op grond van het op 1 november 1999 in werking getre-
den Algemeen Delegatiebesluit 1999, hebben
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort op 
9 oktober 2006  besloten tot:

- het aanleggen van een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van A.J. van der
Moolenstraat 80.

Verkeersbesluit werkzaamheden Zandvoortselaan
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft
besloten om:
voor de periode van 9 oktober 2006 tot en met 7 april
(of eerder afhankelijk van de voortgang van de werk-
zaamheden) de Zandvoortselaan af te sluiten vooral
het verkeer middels het plaatsen van het bord C01 en
hekken BM14 en het verkeer om te leiden door middel
van borden WIUI20 van bijlage 1 van het RVV 1990 op
de volgende locaties:
- Zandvoortselaan ten oosten van de kruising met de

Tolweg;
- Zandvoortselaan ten westen van de kruising met

de Dr. C.A. Gerkestraat.

Tweerichtingsverkeer, een inhaalverbod en een maxi-
mum snelheid van 30 km/u in te stellen op de Dr. C.A.
Gerkestraat tussen de Tolweg en de Zandvoortselaan
middels het weghalen en/of afplakken van de borden
van de borden C02 , C03 en C04 en het plaatsen van
bord A1, C05, F1 en E02 van bijlage 1 van het RVV 1990
op de volgende locaties:
- Bord C03 in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten oos-

ten van de kruising met de Tolweg;
- Bord C02 in de Dr. C.A. Gerkestraat direct ten wes-

ten van de kruising met de Zandvoortselaan;
- Bord C04 in de Dr. C.A. Gerkestraat ter hoogte van

de P. Leffertsstraat, Zr. D. Brondersstraat, W.
Draijerstraat, en M. Molenaarstraat;

- Bord A1, C05, F1 en E02 in de Dr. C.A. Gerkestraat
direct ten oosten van de kruising met de Tolweg en
ten westen van de kruising met de Zandvoortselaan.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

In memoriam Roy Schuiten
19 September jongstleden 
is een groot Zandvoorts 
sporter overleden. Rob 
(Roy) Schuiten werd op 16 
december 1950 in Zand-
voort geboren. Wielrenner 
Roy Schuiten werd vooral 
geroemd om zijn tijdrijden 
en zijn solo’s.

In 1974 en 1975 werd 
Schuiten wereldkampioen 
op de achtervolging. Op 
dat onderdeel werd hij in 
totaal maar liefst zes keer 
Nederlands kampioen. Zijn 
grootste teleurstelling was 
wel het mislukken van de 
aanvallen die hij ondernam 
om het werelduurrecord, 
dat in handen was van Eddy 
Merckx, over te nemen. 

In zijn gloriejaar 1975 won 
onze oud-plaatsgenoot 
de Duitse klassieker ‘Rund 
um den Henniger Turm’ en 
zowel in 1974 als in 1975 
de Grand Prix des Nations, 
een ééndaagse tijdrit in 
Frankrijk. In zijn op één 
na laatste jaar als renner 
won hij het criterium ‘De 
acht van Chaam’ (1981). 
Na zijn actieve loopbaan 

als renner werd Schuiten 
in 1985 ploegleider bij de 
PDM-ploeg. Dat avontuur 
duurde echter niet langer 
dan één seizoen. Hij ver-
huisde daarna naar Praia 
do Carvoeiro in Portugal 
alwaar hij een restaurant 
startte.

Wij wensen zijn familie 
veel sterkte met dit verlies.
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Nino Kloos
De jongste van de 
drie is Nino Kloos (9). 
Hij kart pas één jaar 
en werd in de Honda 
Cadett klasse KNAF 
Nederlands Cadett 
Rookie Kampioen! 
Nino traint iedere 
week en heeft zijn 
ouders volledig ach-
ter zich staan. Dat moet ook wel want de races zijn door het 
hele land en er worden dus veel kilometers gemaakt.

Internationaal hockey

Niveau
Na toernooien in Kuala 
Lumpur, Londen, Fiji en 
Melbourne vindt dit evene-
ment nu in Zandvoort plaats. 
De KLM hockeyclub orga-
niseert het evenement, dat 
ooit begon als een puur so-
ciaal evenement, maar door 
de deelname van een aantal 
meer competitieve teams 
heeft de nadruk een aantal 

jaren  op presteren gelegen, 
onder andere door de deel-
name van internationals. 
Tegenwoordig is een goede 
balans gevonden tussen de 
sociale kant en de prestatie.

Deelnemers
De deelnemers komen van 
over de hele wereld, zelfs let-
terlijk vanaf de andere kant 
(Fiji). Voornamelijk uit “hoc-

keylanden”, of daar waar 
veel werknemers uit deze 
landen werkzaam zijn zoals 
in de Verenigde Arabische 
Emiraten Deelnemende 
teams zijn: luchtvaartmaat-
schappijen: British Airways, 
KLM, Martinair, Transavia, 
Emirates, Singapore Airlines, 
Air Niugini, Air Pacific, Denim 
Air, Air Charter Services  
(luchtvaartgerelateerde teams: 
Luchthaven Schiphol, KLM 
health services, Fokker). Deze 
lijst is nog niet compleet, er 
is ook interesse getoond door 
o.a. South African Airways, de 
Kon. Luchtmacht en Bellview 
uit Nigeria.

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albatros 
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Boulevardschaar
Gall & Gall (Slijterij Beems v.o.f.)
Gemeenschapshuis

Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Lukon Tweewielers
Mollie & Co
Monuta
P. van Kleeff
Pluspunt
SKIP St.Kdv. Pippeloentje-Pluk
Stichting ACB
Stichting ZorgContact
Take Five
Trade Ard Automobielen
Van Schaik, makelaar
Wapen van Zandvoort
Wika Autoglas
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Op Duintjesveld wordt van vrijdag 20 tot dinsdag 24 oktober 
het prestigieuze World Airline Hockey Tournament gehouden. 
Het is een prestigieus toernooi waarin officiële hockeyteams 
van luchtvaartbedrijven van over de hele wereld strijden om de 
titel “World Airline Hockey Champions”. 

Hockey

Van links naar rechts: Duncan Huisman, Christijan Albers en Charles Zwolsman jr.

Zandvoort kan het niet bolwerken tegen koploper
Het zondagelftal van SV Zandvoort kon het niet bolwerken te-
gen koploper Ripperda. De Haarlemmers, die na een half uur 
spelen met tien man kwamen te staan, waren feller en iets be-
ter en wonnen met 2-3.

Zandvoort kon in de eerste 
helft de bal slecht in de ploeg 
houden. Dat kwam mede 
door het felle en agressieve 
spel van Ripperda. Ook was 
er te weinig beweging in 
het Zandvoortse team zo-
dat te veel met de lange bal 
werd gespeeld. Ripperda had 
daardoor veel balbezit en een 
overwicht. Desondanks vielen 
er geen spannende momen-
ten voor de doelen te note-
ren. 
Na dertig minuten voetbal 
sloeg de vlam in de pan. Daan 
Riemeijer maakte een ste-
vige overtreding, die door een 
Ripperda-speler met een kop-
stoot werd beantwoord. De 
uitstekend leidende scheids-
rechter bekeek het opstootje 
rustig van de zijlijn en toonde 
nadat de rust was weerge-

keerd een gele kaart voor 
Riemeijer en een rode kaart 
voor de Haarlemmer.

De kruitdampen waren nog 
niet opgetrokken of Ripperda 
maakte gebruik van de desor-
ganisatie in de Zandvoortse 
defensie en scoorde 0-1. In de 
tweede helft kwam Zandvoort 
meer aan voetballen toe en 
werd manmoedig gepoogd de 
achterstand weg te werken. 
Een paar maal was Zandvoort 
dicht bij de gelijkmaker, maar 
de uitvallen van Ripperda wa-
ren zeer gevaarlijk. De snelle 
spitsen van de Haarlemmers 
gaven de Zandvoortse ver-
dedigers handenvol werk. 
Halverwege de tweede helft 
kwam Zandvoort op gelijke 
hoogte toen Patrick Koper de 
bal uit een hoekschop fraai in 

SV Zandvoort zaterdag wint slag om eerste plaats

Al snel werd duidelijk dat de 
mannen van trainer Pieter 
Keur serieus met de ranglijst 
wensten om te gaan. Het 
eerste half uur was dan ook 
voor onze plaatsgenoten die 
door Ferry Boom de scoren 
geopend zagen worden. Op 
maat aangegeven door een 
hard werkende Jeffrey v.d. 
Broek kon de Zandvoortse 
spits de bal vrij simpel inknik-
ken. Nog voor rust was Boom 
weer productief. Een voorzet 
kon niet goed door Castien 
worden verwerkt maar de ge-
sel van menige verdediging 
kon nog wel net, met de punt 
van zijn kicks, Boom in de voe-

ten spelen, die maar één ding 
kon doen: scoren, 0-2.

In de pauze moest helaas 
Arend Regeer met een schou-
derblessure in de kleedkamer 
blijven. Nick Post verving hem 
en deed dat naar behoren. 
Wel kwam Wieringermeer 
meer en meer op de helft 
van Zandvoort maar kee-
per Jorrit Schmidt kreeg het 
niet echt druk. Een degelijke 
Zandvoortse verdediging, ge-
steund door een goed functi-
onerend middenveld hield vrij 
simpel stand en bijna alle du-
els werden gewonnen. Af en 
toe konden de Zandvoortse 

spitsen ook nog 
gevaarlijk coun-
teren maar tot de 
75e minuut werd 
het net niet meer 
gevonden. Op dat 
moment kreeg 
invaller Raymon 
Hölzken, na een 
corner van Castien, 
het leer lekker 
op de ‘slof’ en de 
0-3 was een feit. 
Wi e r i n g e r m e e r 

gebroken en Zandvoort num-
mero uno op de ranglijst. Dat 
Ferry Boom een drietal minu-
ten later nog een keer trefze-
ker was (hij tekende voor zijn 
zesde doelpunt in de laatste 
twee duels) was eigenlijk al-
leen maar voor de statistie-
ken interessant. Zandvoort 
ging met een 0-4 overwin-
ning terug naar huis.

Komende zaterdag de uitge-
stelde wedstrijd in en tegen 
Castricum. Als die wedstrijd 
met goed gevolg wordt af-
gesloten, is de eerste perio-
detitel voor Zandvoort in de 
tweede klasse een feit!

Voetbal	

de bovenhoek knikte, 1-1.

Zandvoort zette aan en rook 
dat er misschien wel meer 
inzat. Enige mogelijkheden 
waren er wel maar het zat 
toen even niet mee. Met nog 
een kwartier te gaan kwam 
Zandvoort op achterstand. 
De bal kon ongehinderd 
ingekopt worden uit een 
Haarlemse hoekschop, 1-2. 
Met een alles of niets poging 
trachtte Zandvoort de gelijk-
maker te forceren. Dat gaf 
Ripperda veel ruimte en doel-
man Edward de Jonge Urbach 
voorkwam met een paar 
schitterende reddingen een 
derde treffer. Door slecht uit-
verdedigen in de Zandvoortse 
defensie was hij echter kans-
loos, 1-3. Dat Riemeijer in de 
90e minuut raakt kopte (2-3) 
was slechts van belang voor 
de statistieken. 
Zondag speelt Zandvoort 
de inhaalwedstrijd tegen 
BSM op het complex in de 
Zandvoortse duinen.

Zandvoorters op het podium
In de afgelopen tijd zijn drie Zandvoortse inwoners nationaal 
in de sportprijzen gevallen. Zandvoorters in drie verschillende 
takken van sport en van zeer uiteenlopende leeftijden.

Driebandentoernooi weer van start
Vrijdag 29 oktober aanstaande wordt in Café Hollandia de af-
stoot gegeven voor de wedstrijden om het Driebanden Kampi-
oenschap van Zandvoort. De cafés Basta, Bluys, de Kippetrap, 
de Lamstrael, Oomstee en Hollandia zullen ieder met vier spe-
lers op het groene laken vertegenwoordigd zijn. Deze gaan 
gedurende zes avonden de ‘degens’ kruisen om het Individele 
Kampioenschap en om de zo fel begeerde ‘Cafétrofee’. 

Het driebandentoernooi wordt 
dit jaar voor de negende keer 
gehouden. Mickey Rosenboom 
(Café Bluys) verdedigt zijn vo-
rig jaar behaalde titel en Café 
Bluys moet proberen opnieuw 
de al acht keer gewonnen tro-
fee weer in zijn prijzenkast te 
krijgen.

De speelavonden zijn, na de eer-
ste wedstrijden in Hollandia, 

op vrijdag 3 november (Basta), 
zaterdag 18 november (de 
Kippetrap), vrijdag 24 novem-
ber (de Lamstrael), vrijdag  
1 december (Bluys) en vrijdag 
8 december in Café Oomstee, 
waar de finalewedstrijden 
gespeeld worden. In de deel-
nemende cafés zijn behalve 
de supporters van de spelers  
natuurlijk ook andere biljart-
liefhebbers van harte welkom. 

Fraaie winst ZHC dames

Kenmerkend voor de wed-
strijd afgelopen zondag op 
Duintjesveld was de over-
macht van Voorhout. De gas-
ten kregen veertien strafcor-
ners tegen slechts twee van 
ZHC. Dat de overwinning toch 
in Zandvoort bleef was vooral 
te danken aan de inzet van 
het gehele team, dat zowel 
aanvallend als verdedigend er 
alles uithaalde wat mogelijk 
was. 

Voorhout, dat tot zondag 
één van de koplopers was, 
beukte doorlopend op het 
Zandvoortse doel, dat echter 
met grote inzet verdedigd 
werd. Het doorlopend aan-
vallen van Voorhout gaf ZHC 
ruimte om met uitgekiende 
counters. Zandvoort toonde 
zich opvallend trefzeker, de 
eerste serieuze aanval leverde 
na een kwartier een strafcor-
ner op. Miranda Schilpzand 
schoot via de stick van een 
tegenstandster de 1-0 bin-
nen. Vijf minuten later werd 
Schilpzand op rechts vrij ge-
speeld en op haar diagonale 
schot was de Voorhoutse 
keepster kansloos, 2-0. In het 
resterende kwartier voor de 
rust bleef Voorhout proberen 

de achterstand te verkleinen-
echter zonder succes.

Ook in de tweede helft een 
aanvallend Voorhout, dat ove-
rigens steeds meer geïrriteerd 
raakte, en Zandvoort dat zich 
vooral beperkte tot verdedigen. 
Halverwege de tweede helft 
was het andermaal Schilpzand, 
die tijdens een scrimage in de 
Voorhoutse cirkel de bal in het 
doel lobte, 3-0.

In de slotfase poogde Voorhout 
op alle manieren de achter-
stand weg te werken. Toen 11 
minuten voor het eindsignaal 
een speelster wegens aan-
merkingen op de leiding voor 
vijf minuten naar kant moest 
was de strijd gestreden, al 
schoot Voorhout drie minuten 
voor tijd nog tegen de paal. 
Omdat de Zandvoortse dames 
nu eens niet een conditionele 
terugslag kregen werd het 
een verdiende 3-0 zege.

De stand na zondag in de 4e 
klasse D: FIT 6-13, Hisalis 6-13, 
Haarlem 5-12, Berkel Rodenrijs 
6-12, Saxenburg 6-10, Voorhout 
6-10, Magnus 5-9, Spijkenisse 
5-7, Kikkers 6-7, Tempo’34 6-3, 
Zandvoort 5-3, Alkemade 6-0.
           

De dames van de Zandvoortsche Hockey Club hebben afgelo-
pen zondag de eerste overwinning van het nog prille seizoen 
behaald. De thuiswedstrijd tegen Voorhout werd met een rui-
me 3-0 overwinning afgesloten.

Hockey

Afgelopen zaterdag 
moesten de zater-
dagvoetballers van 
SV Zandvoort naar 
Wieringermeer. Daar 
moesten zij de strijd 
tegen de medekoplo-
per in de tweede klas-
se aanbinden. Een fitte 
selectie trad aan voor 
deze klus.

Dionne Fijma
Misschien wel de 
meest aansprekende 
prestatie werd door 
Dionne Fijma (18) 
neergezet. Zij werd 
tijdens de onlangs 
gehouden Europese 
Kampioenschappen 
Karate in ons land 
tweede in haar ge-
wichtsklasse. Zij moest alleen in haar Ierse tegenstandster de 
meerdere erkennen.

Ard Keff
Last but not least: 
Ard Keff (38). Onze 
plaatsgenoot is al 
het hele seizoen 
voorin zijn BMW 
klasse van de DNRT-
wedstrijden te vin-
den. Keff heeft dit 
seizoen maar liefst 
11 van de 20 races ge-
wonnen, heeft hij twee tweede, één derde en één vijfde plek 
gescoord. De overige races had hij mechanische pech en kon 
hij geen resultaat neerzetten. Als dat één keer minder was ge-
weest, zou hij nu Nederland Kampioen geweest zijn. Toch is de 
lange Keff uitermate tevreden over zijn seizoen en belooft om 
het komende seizoen weer van zich te laten doen spreken.

Gelijkspel ZSC-dames

Het begin van de wedstrijd 
in Uithoorn was voor ZSC dat 
door goals van Lucia van de 
Drift en Debbie Tibboel een 

1-2 voorsprong nam. Daarna 
ontspon zich een gelijkop-
gaande strijd waarin ZSC het 
meest productief bleek. Nadat 
Legemeervogels met 3-2 de 
leiding had genomen zorgde 
Martina Balk voor 3-3. Romena 
Daniëls werkte op haar beurt 
een 3-4 achterstand weg. Na 
de gelijkmaker liep ZSC uit 
naar een 4-7 voorsprong door 
treffers van Tibboel, Balk en 
Daniëls. De Zandvoortse da-
mes konden deze voorsprong 
echter niet vasthouden en ke-

ken bij rust tegen een 9-7 ach-
terstand aan. 

Na de pauze toonde ZSC ka-
rakter en nam door doepun-
ten van Daniëls, Gaazebeek, 
Tibboel en opnieuw tweemaal 
Daniëls zelfs een 9-12 voor-
sprong. De eerste winst leek in 
het verschiet, maar net als aan 
het einde van de eerste helft 
wist Legemeervogels terug 
te komen, waardoor de eind-
stand tot teleurstelling van 
ZSC alsnog 12-12 werd. 

De handbalsters van ZSC 
hebben de veldcompetitie 
besloten met een 12-12 ge-
lijkspel tegen Legemeer-
vogels 2. In de slotfase 
werd een drie punten voor-
sprong alsnog uit handen 
gegeven.

Handbal

Nieuwe namen op racemonument
Allereerst mocht Christijan 
Albers zijn naam onthul-
len. Albers heeft weliswaar 
in de formule 1, waarin hij 
nu rijdt, nog geen punten 
verdiend, echter in de DTM 
heeft hij dat wel gedaan. 
Vervolgens was Charles 
Zwolsman jr. aan de beurt. 
Hij werd afgelopen jaar 
Amerikaans rookie kampi-
oen in de Indy cars. Als derde 
mocht Duncan Huisman zijn 
naam ‘te voorschijn toveren’. 
Waar Albers en Zwolsman in 
formule autos aan de weg 
timmeren, doet Huisman 
dat in de toerwagens. Op 
dit moment rijdt hij in de 
WTCC, het wereldkampioen-
schap toerwagens en heeft 
al op het podium gestaan in 
Valencia.

Op het nationale racemonument, naast de hoofdingang van 
Circuit Park Zandvoort, zijn afgelopen week een drietal namen 
bijgeschreven. Het monument is bedoeld om Nederlandse cou-
reurs die zich ‘in den vreemde’ verdienstelijk hebben gemaakt en 
in aansprekende competities punten hebben verdiend, te eren.

Het vierde doelpunt in de maak

Nico Kloos in zijn Honda Cadett

Ard Keff leidt de wedstrijd
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 VAN SPEIJKSTRAAT 2/175 ZANDVOORT

•  Royale 5-kamermaisonnette nabij strand en zee gelegen
•  Deze maisonnette bestaat uit 3 woonlagen
•  Parkeergarage en berging in de onderbouw
•  L-vormige keuken v.v. allerhande inbouwapparatuur, luxe 

vergrote badkamer, 3 slaapkamers en een tuinkamer
•  Geheel in lichte tinten gestuukt
•  Woonoppervlak ca. 135 m²

 DR. C.A. GERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

•  Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning
•  L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een zonnig balkon op het zuiden
•  Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum
•  Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
•  Gehele woning geschilderd in 2003
•  Woonoppervlakte ca. 120 m²

Vraagprijs: € 219.000,-

•  Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa
•  Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres,
5 slaapkamers en een gastenverblijf met eigen entree

•  Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto’s
•  Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis te 
houden of voor verhuurmogelijkheden

•  Woonopp. ca. 220 m² , inhoud ca. 645 m³, perceelopp. 476 m²

Vraagprijs: € 749.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 309.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 91 ZANDVOORT

•  Op de 6e verdieping gelegen 3-kamerappartement
(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het westen

•  Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen
•  Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een afgesloten 

parkeerterrein en berging in de onderbouw
•  Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
•  Woonoppervlakte ca. 70 m²

Vraagprijs: € 179.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/79 ZANDVOORT

•  Fraai afgewerkte en goed onderhouden royale
5-kamerhoekmaisonnette met veel lichtinval

•  In de onderbouw bevinden zich de berging en de garage
•  Moderne keuken, moderne badkamer, 3 slaapkamers

en een riante studio op de 3e verdieping
•  Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen
•  Woonoppervlakte ca. 150 m²

Vraagprijs € 349.000,-

 VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT  

•  Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers
en vrij uitzicht op plantsoentje

•  Open keuken, woonkamer met toegang naar de tuin,
4 slaapkamers en lichte badkamer v.v. ligbad/douche. 

•  Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur
•  Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
•  Woonopp. ca. 125 m²,  perceeloppervlakte 152 m²

Vraagprijs € 349.000,-

Vraagprijs: € 30.000,-
Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel

Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

 

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

GARAGE NR. 20 DE SCHELP 
Zandvoort

Garagebox, gelegen naast het gebouw “De Schelp”

CVL_Adv_ZC0642.indd   1 17-10-2006   15:33:32
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31 oktober 
vergadering van de gemeenteraad. 
De agenda vindt u verderop in deze 
krant.

De Mannetjes

Vlag in top 
bij Pluspunt

‘Dat is nou eens een 
echt pluspuntje 
voor Zandvoort’

door Ton Timmermans

Heel symbolisch werd er ‘pan-
nenbier’ geschonken. Vorige 
week donderdag werd het 
hoogste punt van de bouw 
bereikt; reden voor een klein 
feestje. De bouw wordt gere-
aliseerd in opdracht van wo-
ningbouwvereniging EMM. 
Het project wordt mogelijk 
gemaakt door samenwerking 
van Gemeente Zandvoort, 
Pluspunt, Nieuw Unicum, 
RIBW en Zorgcontact. 

Noem het een knooppunt van 
zorg, welzijn en dienstverle-
ning. Een nieuw gebouw met 
zowel sociaal-culturele func-
ties als met woonfuncties ver-
rijst aan de Flemingstraat in 

Zandvoort Noord. Nu wordt 
nog in de hele bouw getim-
merd en gezaagd, de ople-
vering is gepland rond april 
2006. De wijk wordt dan 
verrijkt met een veelzijdig 
gebouw, waarin plaats is in-
geruimd voor de Stichting 
Pluspunt, inclusief de buiten-
schoolse opvang De Boomhut, 
WonenPlus en een wijksteun-
punt. Daarnaast worden er 
18 appartementen en 11 woon-
eenheden gerealiseerd.

Voor de verschillende activi-
teiten van Pluspunt worden 
zowel in de kelder als op de 
begane grond ruimtes inge-
richt voor ondermeer receptie, 

diverse leslokalen, buiten-
schoolse opvang, senioren-
gym en open eettafels met 
keuken. Al is dat nu door de 
bouwwerkzaamheden nog 
niet te zien: aan de kelder is 
extra aandacht besteed door 
geluidsisolerende voorzienin-
gen. Zo wordt daar een zaal 
ingericht voor het houden 
van toneel en lezingen. Ook is 
voorzien in een geluiddichte 
ruimte voor de (kinder)disco. 
Daarnaast is er plaats voor de 
muziekschool New Wave en 
balletschool Studio 118.

De appartementen op de eer-
ste en tweede etage worden 
geheel ingericht voor rolstoe-

lers van Nieuw Unicum. De 
woningen worden bereikbaar 
via een speciaal toegeruste 
lift. “De brandweer voorziet 
geen problemen”, aldus een 
zegsman van de aannemer. 
De architecten van Buro Hans 
Wagner hebben het gebouw 
op de toekomst voorbereid. 
Zo zijn er in de wanden van de 
appartementen al zogeheten 
‘loze leidingen’ aangebracht 
voor toekomstige ‘Domotica-
voorzieningen’. Op die manier 
kan bekabeling voor elektro-
nicatoepassingen en woning-
automatisering gemakkelijk 
gelegd worden.

De elf wooneenheden zijn 
bedoeld voor het RIBW. Deze 
Regionale Instelling Beschermd 
Wonen zorgt ervoor dat men-
sen met een psychiatrische 
achtergrond gewoon in de 
maatschappij kunnen wonen, 
uitgaande van hun eigen wen-
sen en mogelijkheden. Precies 
als bij de appartementen voor 
Nieuw Unicum-bewoners zijn 
ook hierbij de scheidingswan-
den tussen de wooneenhe-
den eenvoudig te verwijderen 
zodat grotere woonruimtes 
kunnen worden gemaakt.

Cabaret P17 André Manuel in Circustheater
Sport P21 Finaleraces

Opdrachtgever is EMM. Trots inspec-
teren medewerkers van aannemer 
Bouwgroep Hecon de al vergevor-
derde werkzaamheden. Vorige week 
donderdag bereikte de bouw van het 
nieuwe ‘Pluspuntgebouw’ in Noord 
zijn hoogste punt. Reden om samen 
met alle betrokkenen het gebouw in 
wording te bezichtigen.

Top nieuwbouw ‘Pluspuntgebouw’ bereikt 

André Manuel in Circustheater

Vervolg zie Pag. 3

Geldig t/m zondag 29 oktober

• Fijn volkoren € 1,50

• Roomboter speculaas- 
 taartje € 4,95
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffi e, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

03.00 02.00

Wintertijd
29 oktober
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Burgerlijke stand
14 oktober 2006 - 20 oktober 2006 
Geboren: 
Rodas, dochter van: Habte, Nazret.
Gaby Sandra, dochter van: Swart, Ronnie Volkert en: 
van Groen, Simone Belinda.
Sofie José Liesbeth, dochter van: van den Akker, Hans 
Albert Jan en: Rovers, Simone Louise Liesbeth.
Tess, dochter van: Vermaat, Patrick en: Strengholt, 
Marcella Petronella.

Ondertrouwd:
Schenkeveld, Anthonius Nicolaas Johannes en: 
Borst, Elisa.

Gehuwd:
van der Ploeg, Hendrik Johan en: Schuiten, Anna 
Marina Jacoba.
den Boer, Danny en: van Loon, Francisca Catharina.
Kroon, Jacob en: Greeff, Pauline Dorothea.

Overleden:
Overeem geb. Onwezen, Hendrica Wilhelmina,
oud 94 jaar.
Jutte, Gerda, oud 83 jaar.
van der Hart geb. Verheul, Jansje, oud 80 jaar.
Castien, Nicolaas Wilhelmus, oud 84 jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG 29 OKTOBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. D.C. Nicolai uit Zandvoort
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor E. Peijnenburg
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves  

Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
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Strandpaviljoen 23 Tel. 023 571 57 07

-
-
-
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-
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Oktober/
November

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Laag 
water

Hoog 
water

Familieberichten

Aanhouding na vernieling
 Politiemensen hielden 
omstreeks 20.05 uur op 
de Van Speijkstraat een 
24 -jarige Zandvoorter 
aan. De man wordt er 
van verdacht overlast 
te hebben veroorzaakt 
in een flatgebouw en 
daar in ieder geval een 
raam van een deur te 
hebben vernield. De 

man verzette zich te-
gen zijn aanhouding en 
probeerde de politie-
mensen te slaan en te 
schoppen. Uiteindelijk 
is het gelukt de man te 
overmeesteren en naar 
het politiebureau
te brengen. Daar is hij 
ingesloten. Een onder-
zoek wordt ingesteld.

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

BEDANKT
voor alle handjes, 

plantjes, tekeningen 
lieve woorden en de 
gezelligheid bij de          

afscheidsborrel 
na het sluiten van         

bakkerij Paap

Jaap, Ria , Engel en 
Truus Paap

www.clubnautique.nl

Entree €15 
Reserveren: 06-20016094

Politie bericht
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Volgens mij…
heb ik nog nooit zoveel kaar-
ten ontvangen. Ook niet met 
mijn verjaardag. Zelfs lot-
genoten bellen mij op over 
hun ervaringen. Bovendien 
wenst iedereen mij veel 
sterkte toe. Het doet me 
goed. Al deze lieve reactie’s 
helpen mij om positief te 
blijven denken. 
 
Op 17 oktober is het dan 
zover. D-day. In mijn tas zit 
mijn nieuwe nachthemd. 
Want volgens m’n klein-
dochter mag oma niet in 
haar oude T-shirt slapen. Van 
mijn schoondochter krijg ik 
nieuwe tijdschriften en een 
doosje ‘vol geluk’ van mijn 
jongste dochter. Voordat ik 
naar het ziekenhuis vertrek, 
pak ik nog een gelukspapier-
tje. De tekst ‘Geef jezelf over 
aan je doel, met moed en 
durf, met hart en ziel’ is zeer 
toepasselijk. Die gaat ook in 
mijn tas. Later sta ik wat on-
wennig met mijn handba-
gage in de ziekenzaal. Het is 
mijn allereerste operatie. Na 
een dikke zoen neemt man-
lief afscheid. Ook hij heeft, 
net zoals ik, het moeilijk. Het 
ziekenhuispersoneel ver-
welkomt mij allerliefst en 
stelt mij op me gemak. 
 
Na de operatie maak ik ken-
nis met mijn mede-zaalpa-
tiënten; twee dames van 93 
en één van 70 jaar. De oude-
re dames zijn aan hun heup 
geopereerd. De andere heeft 
door een ongeluk haar been 
verbrijzeld. De automobilist 
is doodleuk doorgereden. 
Eén van de oudjes ligt recht 
tegenover me. Zij zwaait me 
vriendelijk toe. Als ik hoest, 
vraagt ze bezorgd: “Gaat het 
goed met je lief kind.” Voor 
het slapen gaan, bedankt ze 
de verpleging en bid hardop. 
“Lieve Heer, bescherm ons 
deze nacht en laat ons mor-
gen weer gezond opstaan.” 
Voordat mijn ogen dicht-
vallen hoor ik nog net: “Ga 
altijd met goede gedachten 
slapen.” Haar wijze woorden 
blijven voor altijd bij me. 
Dank je wel, lieve onbeken-
de. Met moed, durf, hart en 
ziel, ga ik verder met de ver-
volgbehandelingen om mijn 
borstkanker te overwinnen. 

Nel Kerkman

Cartoon  Hans van Pelt

OPZ kapittelt eigen wethouder tijdens commissie vergadering
Afgelopen donderdag werd de herziening van het Ruimtelijk 
Functioneel Plan voor de Middenboulevard behandeld. Daarin 
heeft Bruno Bouberg Wilson, namens de Ouderen Partij Zand-
voort (OPZ), de eigen wethouder en portefeuillehouder Marten 
Bierman klip en klaar duidelijk gemaakt hoe dan ook te zullen 
vasthouden aan het standpunt, dat er niet gedwongen gesloopt 
zal worden. Daarnaast maakte hij duidelijk dat een grootscha-
lige bebouwing ook moeilijk valt bij de OPZ-fractie. 

Het college vroeg de com-
missie Raadszaken om ad-
vies over een Ruimtelijk 
Functionele Visie, welke 
gezien moet worden als 
voorbereiding van een 
nieuw op te stellen herzien 
Ruimtelijke Functioneel Plan. 
Daarin zou de omgeving van 
het De Favaugeplein be-
vroren moeten worden en 
eerst de ontwikkeling van 
de polen Badhuisplein en 
‘Palaceplein’ ter hand ge-
nomen worden. De inbreng 
van de belanghebbende be-
woners zal daarbij leidend 
zijn. Donderdag gaven een 
viertal bewoners en een 
belanghebbende namens 
de reddingsmaatschappij 
KNRM hun mening over de 
voorliggende visie. 

Watertorenplein
Ook het ‘Watertorenplein’ 
zal in de voorstellen van het 
college de nodige aandacht 
krijgen, ondanks het feit 
dat dit gebied niet meer als 
zogenaamde ‘pool’ wordt 
aangemerkt. VVD-woord-
voerder Jerry Kramer vroeg 
het college de mogelijk-
heid te onderzoeken om de 

vestiging van grootgrutter 
Dirk van den Broek - nu nog 
aan het De Favaugeplein 
- onder te brengen op het 
Watertorenplein.

Stationsplein
Namens de bewoners van de 
flats aan het Stationsplein 
werd wethouder Bierman 
verweten dat er geen over-
leg is geweest met deze 
groep bewoners. Die zouden 
straks een groot aantal hoge 
bouwwerken voor hun neus 
kunnen krijgen. Bierman, die 
de nota van inspraak nog 
niet gereed heeft, probeerde 
de insprekers en de comms-
sieleden nogmaals duidelijk 
te maken dat de belangen 
van de bewoners gerespec-
teerd zullen worden.

Garantieplan
Twistpunt tussen de com-
missieleden, was de vraag 
of het garantieplan voor 
mogelijk te slopen wonin-
gen nu wel of niet gehand-
haafd moest blijven, nu het 
college duidelijk aangeeft 
dat er niet gedwongen ge-
sloopt zal worden. De wet-
houder was van mening dat 

In het gebouw wordt ook 
een Wijksteunpunt geves-
tigd, dat als taak krijgt alle 
bewoners van Zandvoort zó 
te steunen dat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kun-
nen blijven wonen. Voor de 
realisering is een belang-
rijke subsidie verleend door 
de Provincie Noord-Holland. 
Onder verantwoordelijkheid 
van de welzijnsorganisatie 
Pluspunt vallen ondermeer 
jeugd- en jongerenwerk, cur-

sussen en workshops, maar 
ook allerlei activiteiten voor 
zowel volwassenen als se-
nioren. Naast de diensten 
van WonenPlus en de bui-
tenschoolse opvang houdt 
Pluspunt zich ook bezig met 
verhuur van accommodatie. 
Het ‘Pluspuntgebouw’ ver-
enigt een veelheid aan func-
ties, waaronder wonen. “Over 
een toepasselijke naam 
wordt nog nagedacht”, aldus 
een woordvoerder van EMM.

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

Vervolg van Pagina 1 

het garantieplan daarmee 
overbodig is geworden. De 
meningen in de commssie 
waren verdeeld. Een meer-
derheid wilde nog geen 
definitieve uitspraak doen 
en eerst overleggen met de 
achterban.

Minderheid
Alle fracties ondersteunden 
aan het eind van de discus-
sie nogmaals het uitgangs-
punt van het college dat de 
belangen van de bewoners 
gewaarborgd dienen te wor-
den. Over de manier waarop 
verschilden oppositie en col-
lege ondersteunende par-
tijen van mening. CDA, SP, 
Groen Links en GBZ toonden 
zich weinig enthousiast, om-
dat naar hun mening nog 
veel zaken niet duidelijk wa-
ren. PvdA en VVD toonden 
waardering voor de plannen, 
terwijl OPZ de plannen nog 
nader zal bezien, maar voor-
alsnog niet zonder meer 
het voorgestelde wenst te 
omarmen. Een standpunt 
dat nadrukkelijk werd on-
derschreven door een aantal 
luidruchtig aanwezige be-
langhebbenden. Hun weing 
gewaardeerde en boven-
dien ongevraagde inbreng, 
ontlokte VVD commissielid 

Michael van Praag de opmer-
king dat de bewoners van de 
Middenboulevard procentu-
eel gezien een minderheid 
vormde ten opzicht van de 
rest van de inwoners van de 
gemeente Zandvoort.

Parkeergarage
Een belangrijk agendapunt 
vormde donderdagavond 
ook de vraag hoe groot de 
parkeergarage onder het 
Louis Davids Carré moet 
worden. Het bepalen van 
het aantal parkeerplaatsen 
is van belang om met de 
bouw van de nieuwe school 
aan de Prinsesseweg te kun-
nen starten. Een voorstel 
van portefeuillehouder wet-
houder Tates, om het aantal 
plaatsen te bepalen tussen 
511 en 700, werd commssie-
breed ondersteund omdat 
het de mogelijkheid biedt 
het aantal parkeerplaatsen 
aan te passen aan de te ont-
wikkelen plannen. De vraag 
welk financieel aandeel on-
dernemers mogelijk zouden 
willen leveren in de te bou-
wen parkeergarage bleef 
onbeantwoord. De commis-
sie vroeg het college het eer-
der dit jaar door enkele on-
dernemers gedane aanbod 
nader te onderzoeken.
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Oktober
Finaleraces, Circuit Park Zandvoort. 
Al jarenlang de traditie als afsluiting van het seizoen, 
voor de diverse nationale kampioenschappen
LiZa Bridgedrive. In verschillende Horecagelegenheden 
in het centrum, van 10.00 tot 16.00 uur Kosten: €39,50 
per jaar. Aanmelden: 5736201. Deel van de opbrengst gaat
naar ‘Stichting Lions Helpen Kinderen’
Cabaret: André Manuel met ‘Burger’. Theater van 
Circus Zandvoort. Aanvang 20.15 uur, entree €12,00

November
Optreden NEVA-ensemble uit Petersburg 
(Rusland). Agathakerk, aanvang 
20.00 uur
Zandvoort 500, Circuit Park Zandvoort. 
Er wordt in diverse toerwagenklassen gestreden om 
het Winter Endurance kampioenschap over een 
wedstrijd van 500 km
Jazz in Zandvoort: Stochelo Rosenberg. 
Geb. de Krocht, aanvang 
Classic Concerts: Mozart in concert 
Cabaret: Jaap Mulder met ‘Velkommen til aars’. 
Theater van Circus Zandvoort. 
Aanvang 20.15 uur, entree €12,00
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ZandvoortPas: Cadeautjes bij pannenkoeken 

Sinds twee jaar is pan-
nenkoekenrestaurant 
De Lachende Zeerover 
op de Rotonde geves-
tigd. Nog maar 4 maan-
den geleden kwam Patty 
Westerkamp haar broer 
Rick bijstaan in zijn be-
drijf. “Ik ben nog maar 
kort bezig hier maar ik 
wil al het een en ander. 
Zo zijn we deze winter 

alle dagen geopend 
voor lekkere winterkost 
zoals erwtensoep en 
spekpannenkoeken. We 
zitten natuurlijk op een 
uitgelezen punt en de 
wandelaars die van het 
strand en de zee genie-
ten, willen we graag 
met een warm gevoel 
weer naar huis laten 
gaan”, zegt Patty.

Cadeautjes 
Het pannenkoekenres-
taurant doet dan ook ui-
termate warm aan. Niet 
alleen pannenkoeken 
worden hier geserveerd 
maar ook bijvoorbeeld 
een uitstekende saté. 
“Er zijn altijd mensen 
die iets anders willen 
en daarvoor is onze saté 
zeer geschikt. Natuurlijk 
serveren we ook een kop 
koffi e met een lekker 
stuk taart. De gasten 
hoeven dus niet met-
een te eten.” Als actie 
voor de ZandvoortPas 
hebben Rick en Patty 
een cadeautje voor de 
kinderen. Patty kan nog 
niet zeggen of er in de 
toekomst misschien nog 
andere acties komen. 
We blijven ze volgen!

Boeken- en speelgoedbeurs bij Mariaschool

Met Sinterklaas in zicht 
moet er uiteraard weer 
ruimte gemaakt worden 
voor al dat nieuwe speel-
goed. De school vraagt 
om het oude speelgoed 

en de boeken niet weg 
te gooien, maar in te 
leveren. Voor de boeken- 
en speelgoedbeurs heeft 
de school nog wel speel-
goed en boeken nodig. 

Geef uw oude boeken 
en speelgoed een nieu-
we kans. Geef de kinde-
ren van de Mariaschool 
weer een mooie op-
brengst om iets leuks 
van te doen. U kunt 
uw spullen tot en met 
dinsdag 31 oktober 
2006 naar het speello-
kaal van de Mariaschool 
brengen. 

De Mariaschool houdt op woensdag 1 november 
aanstaande de alom bekende boeken- en speel-
goedbeurs. U bent van harte welkom vanaf 8.30 
uur tot 12.30 uur aan de Prinsesseweg 20.

Verkiezing 
Zandvoorter van het Jaar

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: 

Via deze weg willen wij graag 
iedereen bedanken voor de 
enorme belangstelling en 
attenties die wij gedurende 
onze openingsweek hebben 
mogen ontvangen.
 

Tot ziens weer in 
onze nieuwe winkel!!

 
Radio Stiphout
Grote Krocht 34-36
ZANDVOORT
023-5732649
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Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: 

redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Fusie? 
Moet de gemeente Zand-
voort binnen twee jaar sa-
men gaan met een andere? 
Deze vraag is sinds afgelo-
pen weekend weer actu-
eel. Minister Remkes van 
Binnenlandse Zaken heeft 
zondag in het tv-program-
ma Binnnehof in niet mis-
teverstane bewoordingen 
gezegd, dat alle gemeenten 
met minder dan 20.000 in-
woners binnen twee jaar 
moeten fuseren.
Opmerkelijk is dat de minis-
ter ook de deelgemeenten 
in Amsterdam wil opheffen. 
Daarmee ondergraaft de be-
windsman ook de gedachte 
dat Zandvoort een deelge-
meente van de hoofdstad 
zou moeten worden.

Hoe het verder zal gaan 
moeten we maar afwach-
ten. Mogelijk blijkt dat na 
de verkiezingen deze VVD-
ambtsdrager met de stem-
busstrijd is bezig geweest 
en dit geen regeringsstand-
punt is. 

Commissie loopt uit
De integrale commissie 
Planning & Control, die de 
begroting moest behan-
delen, had als agenda op 
de eerste avond de punten 
1 t/m 8 en zou rond 23.30 
uur afgelopen zijn. Niets 
was minder waar. Er werd 
slechts tweeëneenhalf(!) 
punt behandeld en toen 
was het al ver na midder-
nacht. De commissieleden 
bestookten de wethouders 
met vragen en die namen 
de tijd om te antwoorden. 
Er was echter ook een wet-
houder die blijkbaar zijn 
zaken wel goed in de be-
groting had verwoord. Hij 
was dan ook slechts een 
zestal minuten bezig met 
antwoorden. Misschien is 
het verstandig om in de toe-

komst een tijdslimiet aan de 
diverse partijen en beant-
woording op te leggen.

Bomen
De bomen die tot voor kort 
de ‘Zandvoortselaan onder 
de bomen’ vormden zijn 
elders in de gemeente her-
plant. De Dr. C.A. Gerkestraat 
en het Ten Kateplantsoen 
kregen vier bomen, ter-
wijl tussen de rotonde van 
Nieuw Unicum en Bentveld 
19 exemplaren een nieuwe 
plaats kregen. De plaatsing 
van drie bomen aan de 
Tollensstraat achter snack-
bar De Zilvermeeuw leverde 
een onverwacht probleem 
omdat een kabel was ge-
raakt. Het incident leverde 
overigens verder geen merk-
bare complicaties op.

Wie weet de oplossing?

Opnieuw is de Zandvoorste 
bunkerploeg erin geslaagd 
een bunker te ontdekken 
waarin de Freie Friese cen-
traal stonden. Deze mensen 
hadden er een gewoonte 
van gemaakt om tekenin-
gen en teksten op de muur 
te schilderen. Op de muren 
van deze bunker staat onder 
andere ‘1944’ met een ha-
kenkruis. Tevens staat er een 
tekst die nog niet achter-
haald is. Wie weet wat hier 
staat kan contact opnemen 
met de Zandvoortse bun-
kerploeg of met de redactie 
van deze krant.

5

De nominaties voor 
Zandvoorter van het Jaar zijn bekend

De afgelopen weken hebben 

onze lezers kandidaten voor 

de titel ‘Zandvoorter van het 

Jaar’ kunnen aangeven. Het 

is een geweldig succes ge-

worden. Maar liefst 22 per-

sonen werden aangemeld.

Ze zijn grofweg in te delen 
in een viertal categorieën: 
Kunst en Cultuur, Sport, 
Maatschappelijke dienst-
verlening en Vernieuwende 
Ondernemers. Victor Bol en 
Ben Zonneveld zijn beide ook 
genomineerd maar zijn niet 
verkiesbaar omdat zij in de 
jury zitten.

Vanaf nu kunt u stemmen op 
een van de genomineerden 
door middel van het invullen 
van de bon (zie hiernaast op 
pagina 4) of via het emailadres 
jury@zandvoortsecourant.nl. 
De komende weken zullen 
de diverse kandidaten in deze 
krant verder aan u worden 
voorgesteld.

(in willekeurige volgorde)

Genomineerden Motivatie

Kunst en Cultuur 
Hilly Jansen  Kunstenares, bedenkster en maker van de dolfi rama dolfi jnen. 
Marianne Rebel  Kunstenares.
Conny Lodewijk  Balletlerares en motivator die van zeer jong tot oudere aan het dansen krijgt.
Peter Tromp  Medeorganisator Classic Concerts; een belangrijk gebeuren voor jong en oud.
Klaas Koper  Dorpsomroeper, promoot Zandvoort in heel Nederland, is een markant  persoon 
 en staat achter zijn dorp, hij helpt mee met diverse culturele activiteiten.
Pim van Collem  Cineast, prijswinnaar van het Nederlands fi lmfestival met de documentaire:
 Buddha’s lost children.

Sport 
Gerard Loos  Zeezeiler, zet Zandvoort op de wereldkaart door mee te doen aan vele zeezeilraces. 
Arlan Berg Zandvoortse ondernemer, organisator zeepkistenrace en solexrace.   
 Medeorganisator van de wielerronde van Zandvoort.
Hans Ernst  Circuitdirecteur, door zijn inzet heeft het hele jaar het circuitpark   
 Zandvoort op de kaart gestaan. Met als hoogtepunt de A1GP.    
 Hierdoor heeft Zandvoort bekendheid over de hele wereld gekregen.
Jan Lammers  Seatholder A1GP Team Nederland, voor zijn grote inzet in de autosport en 
 voor de autosport in Zandvoort speciaal.

Maatschappelijke dienstverlening
Wim Kruiswijk  Hart van het Juttersmu-ZEE-um. 
Sandra Kluijskens  Actief bij diverse liefdadigheidsinstellingen, Kerk, mensen in nood, zonnebloem.
Ankie Miezenbeek Enthousiast Zandvoorts duo dat al jaren de zwemvierdaagse, de  
& Martine Joustra  fi etsvierdaagse en de avondvierdaagse organiseren. Beide dameszijn ook 
 actief in het Zandvoortse Rode Kruis.
Marjon Schouten  Jonge actieve vrijwilligster bij het Rode Kruis. Zit ook in bestuur jeugdzaken 
 Rode Kruis.
Gré van den Berg  Accordeoniste bij o.a. Gemengd Zandvoorts Koper Ensemble.    
 Componeerde: ‘Welkom in Zandvoort’ en ‘Zandvoort ik wil je wel bekennen’.
Jan-Peter Versteege Zanger, zet zich altijd belangeloos in voor minder bedeelden. 
 Piet van Loon  Goede buurman die voor iedereen in de buurt klaar staat. 
Jan van Essen  Zorgcoördinator in Nieuw Unicum, al 26 jaar steun en toeverlaat van de 
 vleugel Meeuwenhof. Altijd bereid zich in te spannen. Zeer bewogen met de 
 mensen in Nieuw Unicum. 

Vernieuwende ondernemers 
Ferry Verbrugge  Ondernemer, enthousiaste initiator en kartrekker van de grote markten 
 (evenementen) in het centrum van Zandvoort.
Peter Michalides  Directeur Holland Casino, voorzitter Zandvoort Promotion. Enthousiast met 
 het ondersteunen van veel grootschalige evenementen in Zandvoort. 
Sara de Jong  Jonge onderneemster die een eigen personal lifestyle en nagelstudio runt.
Patrick Berg  Kleine ondernemer, (haringkar De Zeemeermin) die positief, klantvriendelijk, 
 sociaal voor zowel Zandvoorters als gasten er gewoon voor staat. Een mens 
 met het hart op de juiste plaats. Een voorbeeld voor jonge ondernemers.
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Nat en onstuimig
Onstandvastigheid troef helaas met het weer in deze herfstva-
kantie! Halen en brengen is het parool de komende dagen, want 
de herfst geraakt meer en meer in een hogere versnelling.

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 19-20 16 15 15-16

Min 14 12 11 11

Neerslag 90% 80% 55% 40%

Wind z-zzw. 6 zw. 4-6(7) zw. 4-5  wzw. 4

Was het de voorbije week 
nog even generaal repeteren 
en ‘warmlopen’... deze week 
lijkt het menens te zijn met 
de herfst en spelen wind en 
regen ons serieus parten. 
Storingen -soms met een 
vleug venijn- weten ook het 
Zandvoortse goed te vinden. 
Deze waterdragers, inclusief 
een paal wind soms, geven 
het weerbeeld dat kenmer-
kende oktoberkarakter.

Dinsdag gaf eigenlijk voor 
het eerst dit seizoen de no-
dige onstuimigheid met al 
bijna enkele stormstoten op 
het pleit. Tamelijk link was 
het toeven in de beboste ge-
bieden, want de meeste bo-
men zijn nog steeds getooid 
in gebladerte en dus meer 
speelbal van deze rukwinden 
dan kale exemplaren.

De woensdag was het even 
wat rustiger en droger, maar 
de adempauze duurde niet 
lang, want met name don-
derdag (vandaag) zijn we 
weer terug bij af met een 
dosis wind en regen. En let 
op die temperatuur deze 
dag van alweer bijna twintig 
graden! Vanaf vrijdagnamid-
dag moet dan vervolgens de 
rust in de atmosfeer weer 
terugkeren, als een mobiele 
hogedrukwig; een hogedruk-
uitloper die zich even op-
bouwt nabij ons land, deels 

weersbepalend wordt. Zoals 
het er nu naar uitziet krijgen 
we dan ook een iets minder 
belabberd weekeinde voor-
geschoteld. 

Ook begin volgende week 
lijkt het niet direct kommer 
en kwel te worden, maar het 
voortdurend (zeer) zachte 
patroon blijft als een rode 
draad door deze herfst lopen. 
Het is zelfs niet ondenkbaar 
dat de temperaturen weer 
wat gaan oplopen! Een diepe 
zuidelijke aanvoer die zelfs 
lucht vanuit Noord-Afrika 
noordwaarts blaast, zou dan 
garant moeten gaan staan 
voor mogelijk recordtempe-
raturen de eerste novem-
bermomenten. De start van 
november 1994 overigens 
was de warmste ooit met af-
gerond 19 graden in Haarlem 
en Zandvoort. Wellicht wordt 
dat plafond gebroken straks? 
Toch is er ook een optie welke 
die temperatuurhausse niet 
predikt vooralsnog, enfi n.

Oktober 2006 wordt in ieder 
geval de op drie na warm-
ste wijnmaand ooit! We kij-
ken er niet eens meer van 
op. Zeer nat ook lokaal met 
Haarlem-Schalkwijk al op 
ruim 200 millimeter (tot en 
met de 24e) en Zandvoort 
‘slechts’ 110. 

Weerman Marc Putto 

Weekend 
weerbericht
Zandvoort 

en omgeving
(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?
Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

WMO helder verduidelijkt aan vrijwilligers
Geen ambtelijke taal; geen spoor van vakjargon. Vrijwilligers 
in de zorgsector en maatschappelijke instanties luisterden 
naar een korte uiteenzetting van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. In de zaal van het Huis In de Duinen werd 
vorige week woensdag de WMO in heldere taal uitgelegd.

door Ton Timmermans

De WMO staat voor de deur. 
Die nieuwe welzijnswet is, 
net als veranderingen rond 
de ziektekostenverzekering, 
voor velen verwarrend. Als de 
Wet Maatschappelijke onder-
steuning (WMO) op komende 
Nieuwjaarsdag van kracht 
wordt, zullen een aantal za-
ken op het gebied van welzijn, 
zorg en wonen ingrijpend ver-
anderen.

Zo valt de zogeheten geïndi-
ceerde huishoudelijke hulp 
volgend jaar niet meer on-
der ‘Den Haag’ maar wordt 
door de Gemeente verzorgd. 
Wie zorg nodig heeft, dient 
eerst een aantal zaken te re-
gelen. “Uw cliënten zullen 
daar zeker vragen over gaan 
stellen”, betoogt Ella Visser, 
beleidsmedewerker van de 
Gemeente. “Daarom dit korte 

overzicht van de WMO.” Door 
allerlei ontwikkelingen wordt 
de zorgverlening (te) duur, 
toch moet die op peil blijven. 
De overheid vraagt méér be-
trokkenheid van mensen; 
méér belangstelling voor hun 
wijk en voor elkaar. De essen-
tiële punten van de nieuwe 
welzijnswet passeren in snel 
tempo de revue. “De nieuwe 
wet gaat over meedoen”, be-
gint Ella Visser haar relaas. 
Aan de hand van een rond-
gedeeld formulier wordt de 
WMO kort en bondig toege-
licht. Organisaties als de bibli-
otheek, scouting en de sport 
zullen daarbij een rol moeten 
gaan spelen. Wellicht ook de 
kerken. Zo vervult de Stichting 
Pluspunt (voorheen SWOZ en 
AKZA) in Zandvoort al het no-
dige op sociaal gebied. 

“Een ordinaire bezuiniging”. 
Fel en strijdbaar lichten de 

ogen van de welzijnswerkster 
op. Haar gesprekspartner ziet 
echter een nieuwe toekomst 
‘vol met nieuwe mogelijk-
heden’. Uit het relaas van 
mevrouw Visser blijkt dat de 
nieuwe wet de samenleving 
door elkaar gaat schudden. Of 
we willen of niet: de gemeen-
te en inwoners van Zandvoort 
zullen op de feiten van wo-
nen, zorg en welzijn moeten 
inspelen. Elke gemeente gaat 
de wet op haar eigen manier 
invullen, dus ook Zandvoort. 
In een ‘WMO-plan’ legt iedere 
gemeente vast hoe ze omgaat 
met bijvoorbeeld hulp bij het 
huishouden en mantelzorg. 
In de gemeentelijke plannen 
staat bijvoorbeeld hoe de ge-
meente hulp in de huishouding 
gaat aanbieden; aan welke 
kwaliteitseisen moeten thuis-
hulporganisaties voldoen? Uit 
hoeveel thuishulporganisaties 
mogen inwoners straks kie-
zen? Recht op zorg blijft een 
verplichting die de gemeente 
krijgt opgelegd. Duidelijk 
wordt, dat Loket Zandvoort in 
het Gemeenschapshuis hèt 
centrale aanspreekpunt voor 
WMO-aangelegenheden is.

Zandvoort wordt nu ook wereldwijd gepromoot 
In 2004 bestond Zandvoort 
700 jaar. Daarvan is door Jan 
van der Meer (videoproducent 
te Zandvoort) een uitgebreid 
verslag gemaakt. Tijdens de 
feestelijke afsluiting kreeg 
deze fi lmische videoproduc-
tie een staande ovatie. Zelfs 
de burgemeester zag de gro-
te promotionele waarde van 
zo een kostbare productie in. 
Helaas is daar nog geen bud-
get voor beschikbaar. Maar 
vele nieuwe bestuursleden, 
de wethouder van toerisme 
en regionale ondernemers 
hebben deze sfeervolle op-
names nog nooit gezien. Zij 
krijgen nu de kans (net als 
iedereen in de wereld) om 

nogmaals het zeer geslaagde 
feestjaar thuis op hun PC of 
Lap Top te bekijken en er wel-
licht iets mee te gaan doen. 
Even op Google.nl of Youtube.
com zoeken naar: ‘Zandvoort 
700’ en je kunt op klein for-
maat de diverse fi lmpjes be-
kijken. Zonder enige reclame 
is deze internetpagina nu al 
ruim 7500 keer bekeken.

Een erg leuk idee om fami-
lieleden overzee te laten zien 
hoe geslaagd dit feest was 
en hoe gezellig Zandvoort 
is. Vele Zandvoorters en ar-
tiesten komen in beeld, o.a.:
Jazz behind the Beach met 
Milly Scot, Hans Dulfer en 

Joke Bruijs, Lee Towers en 
de Jan Rietmanband op het 
Badhuisplein, Beachpop bij 
Mango’s. De aankomst ‘in 
1304’ van Ridder ‘De Witte van 
Haamstede’. Klaas Koper die 
werd vereeuwigd onder toe-
ziend oog van Kees Verkade; 
Levende Beelden in de 
Duinen, de Kunstveiling t.b.v. 
Nieuw Unicum en de giga 
ontvangst van Pia Douwes 
alias Keizerin Sisi alsmede de 
onthulling van haar beeld op 
de Boulevard.

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Jan 
van der Meer, Passage 14-16. 
Tel. 06-54201967 

De ZandvoortPas 
aanbiedingen zijn 

er voor u ! 
Neem uw pas mee 
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TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig t/m 31 december 2007

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.

Deze pas is geldig t/m 31 december 2007

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het 

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór 
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

TENNISCLUB ZANDVOORT
zoekt voor het nieuwe seizoen

Pachter voor het clubhuis

en een

Groundsman
voor het onderhoud van onze banen

De pachter runt het clubhuis met de bar en de keuken. Hij/zij dient 
dan ook in het bezit te zijn van de juiste papieren. Ook wordt verwacht 
dat er een redelijke maaltijd bereidt en geserveerd kan worden.
Dagelijks onderhoud van het clubgebouw, inclusief kleedkamers en 
toiletten, behoort eveneens tot de taak van de pachter.

De groundsman is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
tennisbanen tijdens het tennisseizoen en voor het algemeen onderhoud 
van het gehele terrein. Het voorbereidende werk voor de start van het 
seizoen wordt uitbesteed en de groundsman assisteert daarbij.

Pachter en groundsman, een goede combinatie voor een echtpaar of 
stel, of voor een persoon die beide verantwoordelijkheden wil nemen 
met medewerkers. 

Het tennisseizoen loopt van eind maart tot half oktober. 
De voorbereidingen beginnen al eerder. 
Beide functies worden geacht als zelfstandige te worden ingevuld op 
basis van een contract.

Interesse? Stuur uw sollicitatie naar:

Tennisclub Zandvoort
p/a D. van den Brink
Kostverlorenstraat 92 D
2042 PK Zandvoort 
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Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, wit- en 
schilderswerkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
www.moedersmetambitie.nl

Bij je gezin zijn en een 
eigen inkomen creeren!

Eigen werktijden bepalen.
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

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

garage of gedeelte van een 
garage, voor stalling motor. 

Tegen redelijke vergoe-
ding, omgeving Tolweg! 

5717277 of krizz@mail.com
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Per 1 november ga ik, Joyce 
Valks, voor mezelf begin-
nen als kapster aan huis! 
Tevens ben ik nog dins-
dags te vinden bij Face 

to Face. 06-12079591

Te koop: 
damesfiets Peugeot. Moet 

opgeknapt: €20. Kinderstoel; 
kan tafel + stoeltje: €25. 

Droogrek groot: €10. 
Rietstoeltje kind €250. 

Schoolbord €5. Tel. 5716017
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gezondheid, 

persoonlijke groei, hoge 
levensstandaard en je elke 

dag top voelen! Dat kan 
door fantastisch MLM-
concept! Bel voor info 

naar WIN: 06-40711684
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Moeiteloos op gewicht 
komen met de topproducten 

van WIN. Op 17 nov. is er 
weer een informatieavond 

met gratis probeerpro-
ducten en spec. aanbie-
dingen. Bel 06-40711684

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

per 1 november: studio 
in Zandvoort-Zuid. Voor 1 
persoon. Tel. 06-15377110

. . . . . . . . . . . . . . . . .
-40-

Op 26 okt. wordt Skylla 
Janssen 40! Van harte 
gefeliciteerd Skyl! En 

alvast hartelijk bedankt 
voor alles! Liefs Angelique, 

Natasha en Jeremy!

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Woningruil Aangeboden:  
4 kamerwoning (verbouwd  
naar 3). Twee minuten van 
Rai, tussen Roseveltlaan en 

Churchillaan. Geheel gerenoveerd.
Gevraagd: 2 à 3 kamerwoning in 
Zandvoort, liefst niet in Noord. 
Bel 5720434 of 020-6424229

Let op!
Zeer binnenkort ons knusse

Restaurant weer open!

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Iedere eerste zaterdag van de maand Live Muziek

KWF Kankerbestrijding. 
De collecte voor de 

kankerbestrijding heeft 
in Zandvoort en Bentveld 

€18000 opgebracht. 
De afdeling dankt ie-
dereen voor zijn/haar 

bijdrage. Tel. 5715171 

ELKE DAG GEOPEND VANAF 13.00 UUR

Zomertijd?
Wintertijd?
Borreltijd!

Lokaaltijd!!

Laat uw hond in vertrouwde 
omgeving, bij u thuis, zijn 
vacht verzorgen door een 

gediplomeerde 
hondentrimster. 

Voor afspraak even  
bellen naar Ellen, 

tel. 5713368

ZANDKORRELS
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Zorgwinkel ‘om de hoek’
Een uitkomst voor mensen die hulp nodig hebben. Een rollator 
of een verlengde schoenlepel. De dichtstbijzijnde Zorgwinkel 
is nu ook ‘bij u om de hoek’, en wel in het Huis In de Duinen. 

Vorige week woensdag 
heeft Renate Zwarts in het 
Inlooppunt verteld over haar 
werkzaamheden in verzor-
gingshuis Huis In de Duinen. 
De ergotherapeute beklem-
toonde het grote voordeel 
dat de Zorgwinkel nu nòg 
eenvoudiger dan voorheen te 
bereiken is.

Voor iedereen
Tot voor kort moesten ou-
deren die hulp of verple-
ging nodig hadden naar de 
Zijlweg in Haarlem. Dat hoeft 
nu niet meer: alle inwoners 
van Zandvoort kunnen te-
recht in de Zorgwinkel van 
Huis In de Duinen, Herman 
Heijermansweg 73. De winkel 
staat open voor het aanschaf-
fen van loopkrukken tot scoot-
mobiels, voor zowel jong als 

oud en voor alle Zanvoorters. 
Veel is te leen, enkele zaken te 
koop. Als extra service kunnen 
gebruikers van een rollator 
langskomen om hun ‘looprek’ 
na te laten kijken. Mocht tij-
dens zo een ‘check-up’ de rol-
lator onveilig blijken, dan is 
het mogelijk een vervangende 
rollator te lenen van de uit-
leenservice. De eigen rollator 
kan worden gerepareerd of 
wellicht vervangen. 

Zorgstraat
In de zogeheten ‘Zorgstraat’ is 
niet alleen de Zorgwinkel ge-
vestigd. Ook staat een team 
van artsen en verpleegkundi-
gen klaar, waaronder Renate 
Zwarts. De ergotherapeute 
helpt mensen die lichame-
lijke problemen hebben met 
hun dagelijkse bezigheden. 

Ook hulpverleners of man-
telzorgers kunnen een be-
roep doen op ergotherapie. 
Daarvoor is een verwijzing 
van een (huis)arts nodig. Voor 
inlichtingen: 5741500.

WMO
In het verlengde van de 
Zorgwinkel en de gezond-
heidszorg, is voor ieder-
een van groot belang de 
nieuwe welzijnswet WMO. 
Deze Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning wordt over 
twee maanden van kracht. 
Daarom zal op het Inlooppunt 
in de bibliotheek Lyde de 
Graaf van Loket Zandvoort 
over de veranderingen, waar 
iedereen onherroepelijk mee 
te maken krijgt, komen ver-
tellen op woensdagmorgen 
15 november om 10 uur.

De verschillende onderde-
len van de Zorgstraat zullen 
wij de komende weken via 
in deze rubriek apart aan u 
voorstellen.

Politiek Interview 

OPZ-raadslid Peter Boevé 
Peter Boevé (OPZ) heeft een 
bevlogen leven achter de rug. 
Zo begon hij op jeugdige leef-
tijd als leraar wis- en schei-
kunde in Amsterdam, werd 
vervolgens directeur van de 
mts in Schoonhoven, kwam 
in dienst bij de Geheime In-
lichtingen Dienst (BVD) en 
werkte mee aan het stichten 
van een ouderen partij in 
Zandvoort. Natuurlijk heb-
ben we dan nog lang niet 
alles gehad. De Zandvoortse 
Courant neemt een kijkje in 
de keuken van Peter Boevé.

Het is goed toeven in de Arie 
Koperflat. Volgens Boevé heb 
je mooi uitzicht op het speel-
plein, een supermarkt om de 
hoek en welzijnsorganisatie 
Pluspunt is ook op loopaf-
stand. “Het is er heerlijk wo-
nen, zeker voor ouderen. Het 
is belangrijk dat er voor de 
belangen van ouderen wordt 
opgekomen, daarom ben ik 
zeer content met OPZ hier in 
Zandvoort”, vertelt Boevé aan 
tafel in zijn woning. 

Politiek heeft hem altijd ge-
trokken. Op 17-jarige leeftijd 
werd Boevé politiek actief bij 
de jongerenorganisatie van 
de VVD, de JOVD. Daar begon 
ook zijn carrière als geheim 
agent bij de BVD. “Ik mocht 
mee naar het Wereld Jeugd 
Festival in Moskou en werd 
gelijk tot voorzitter gebom-
bardeerd”, vertelt Boevé trots, 
“ik sprak ook zeven talen, dus 
communiceren was voor mij 
een makkie.” 

Wat hem echt is bijgebleven 
uit deze spannende tijd is het 

infiltreren in de maoïstische 
beweging. Daar won hij het 
vertrouwen van zeer grote 
personen, dat blijft hem altijd 
bij. Ook zijn deelname aan het 
vallen van de Berlijnse Muur 
komt ter sprake.  Mooie mo-
menten, maar het eist zijn tol. 
“Ik was vaak weg natuurlijk en 
kon niet vertellen wat ik ging 
doen. Mijn gezin heeft er wel 
onder geleden”, beantwoordt  
Boevé als hem wordt gevraagd 
naar de negatieve kanten van 
het werk.

Maar dat ligt ver achter hem. 
Nu zit hij voor de OPZ in de 
Zandvoortse gemeenteraad. 
Door de jaren heen heeft 
Boevé zich flink in de samen-
leving geïntegreerd. Wel zat 
er altijd een ‘ouderensausje’ 
overheen. Voorzitter van de 
EMM ledenraad, voorzitter 
van het toenmalige welzijns-
centrum Zandvoort en het op-
richten van de Seniorenraad 
Zandvoort heeft hem geen 
windeieren gelegd. 

Op de vraag wat Boevé nu 
mist in Zandvoort moet hij 
even nadenken. “Ik zou graag 
een cultuurcentrum willen 
hebben. Toneel, opera’s, mu-
sicals, concerten. Dat mis ik 
echt. Maar of dat de komende 
jaren komt moeten we nog 
even afwachten.” 

Zorgstraat

Van Vessem & Le Patichou ook in Zandvoort
Vrijdag 27 oktober aanstaande opent Van Vessem & Le  
Patichou een winkel op het raadhuisplein in Zandvoort. 
Van Vessem & Le Patichou bestaat nu bijna 100 jaar en is al  
bekend bij veel Zandvoorters. Ze bakken al jaren het brood 
voor kaashuis De Trompwinkel aan de Grote Krocht.

De nieuwe winkel komt 
op de plaats van Bakkerij 
Paap, die onlangs is geslo-
ten. “Een geweldige locatie, 
midden in het centrum”, 
aldus Jos Huijbregts, mede-
eigenaar van Van Vessem & 
Le Patichou. “Alleen was de 
ruimte er achter wat aan 
de ruime kant, en moesten 
wij hier creatief mee om-
gaan. Het is een workshop-
bakkerij geworden”, vult 
Huijbregts aan.

“Eigenlijk wilden wij al ja-
ren een workshopbakkerij, 
waar groepen mensen leren 
graanmalen, broodbakken en 
natuurlijk ook verschillende 
soorten brood proeven.
Iets wat wij in onze bakkerij 
in de Waarderpolder al jaren 
organiseerden. Daar werd het 
echter zo succesvol, dat de 
groepen ‘workshopbakkers’ 
onze eigen bakkers nogal eens 
voor de voeten liepen. Ook 

kinderpartijtjes zijn een groot 
succes. De kinderen bakken 
hun eigen broodje, hun koek-
jes en maken een minitaartje 
wat opgesmikkeld wordt on-
der het genot van een glaasje 
ranja. Een programma van 2 
uur op woensdagmiddag. En 
dan zijn er ook scholen die een 
bezoek brengen aan de bak-
kerij. Inmiddels hebben al 104 
klassen onze bakkerij bezocht. 
Een reuze klus, maar oergezel-

lig. Al deze activiteiten bren-
gen we over naar de bakkerij 
achter de winkel in Zandvoort. 
Als er geen workshops of kin-
derpartijtjes zijn, kunnen onze 
klanten in de bakkerij een 
kopje koffie drinken met een 

broodje of een gebakje. 
Vrijdag en zaterdag is een 
van onze bakkers aanwezig 
om alle vragen over brood 
te beantwoorden, maar 
ook om met de kinderen 
koekjes te bakken. Dit is 
natuurlijk tijdens het ope-
ningsfeest gratis!”, heeft 
Huijbregts als nieuws voor 
Zandvoort.

Om de opening van de 
winkel nog meer te vieren 
heeft Van Vessem & Le 

Patichou  voor alle kinderen 
een gratis en gezond yoghurt 
broodje, een zogenaamde 
‘Timmy’ en voor iedere 25e 
klant een gratis ‘schnitte’ naar 
keuze. Natuurlijk zijn er ook 
allerlei andere openingsaan-
biedingen, houdt daarvoor 
uw brievenbus in de gaten! 
Kortom, redenen genoeg om 
deze bijzondere bakkerswin-
kel te bezoeken vanaf vrijdag 
27 oktober.

Te huur per direct: 
Studio (ChinChin). 

Gemeub. kamer, 
toilet/douche/keuken. 

Voor 1 pers., 
geen huisdieren. 

Incl. G/W/L: €450 
p.mnd. + 1 mnd. borg. 

Info: 06-53344660

Aangeboden:  
Ruim vrijstaand huurhuis te 
Wassenaar, zonnig gelegen. 

Gevraagd: 
Huurwoning in cen-

trum Zandvoort, 
evt. bovenwoning. 

Richtprijs huur ca. € 500. 
Inl: 070-5111473
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner

Café Oomstee
Zaterdag 28 oktober

Rudolf Kreuger
vanaf 20.30 uur

Zaterdag 4 november Sportquiz!
Aanvang 20.30 uur

Quizmasters: Haak & Hittinger
Inschrijfgeld € 5,-- (Incl. 1 consumptie)

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p.

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

ZEESTRAAT 36

presenteren
zondag 29 oktober
FinaleRaces
Eindfeest

LIVE
DARIO
Aanvang  21.30 uur

Scheivlak.nl
&
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muziek. De zangroep heeft 
zich een techniek eigen ge-
maakt waarbij de Russische 
ziel voortreffelijk naar voren 
komt. Het Ensemble bestaat 

Bekende Nederlanders voelen zich vaak thuis in Zandvoort. 
Eén van hen is Bram Biesterveld. De man die nationale be-
kendheid kreeg 
als Pommetje 
Horlepiep. De 
NCRV televi-
sieserie die van 
1976 tot en met 
1979 met maar 
liefst 39 afleve-
ringen de jeugd 
rond de klok van 
zeven aan de 
buis gekluistert 
hield. 

C U L T U U R
‘Zandvoortse’ Pommetje op DVD

Sinds kort heeft de NCRV in 
samenwerking met Bridge 
Entertainment Group een 
viertal DVD’s op de marktge-
bracht waarop de belevenis-
sen van de vrolijke huisknecht 
opnieuw herleven. “Zo’n rol 
tekent je carierre voor je hele 
leven. Toch heb ik een groot 
aantal andere dingen gedaan 
voordat ik in de door John Uit 
den Bogaard (Swiebertje) ge-
schreven serie terecht kwam”, 
bekent Biesterveld.

Acteur
Acteur en regisseur Frits 

Butzelaar ontwikkelde dit 
verhaal over een vrolijke huis-
knecht tot televisieserie voor 
de NCRV. Andere acteurs die 
meespeelden in de serie zijn 
onder andere Marjan Berk, Ton 
Lensink, John Leddy, Sylvia de 
Leur, Johanneke van Kooten, 
Henk Molenberg en Marlous 
Fluitsma. “Een geweldige 
crew. De rol paste precies bij 
mij omdat Pommetje het al-
tijd opneemt voor de zwak-
kere. Dat is eigenlijk net als ik 
zelf ben”, zegt Biesterveld met 
zijn bekende brede lach op zijn 
gezicht.

Zanger
Voordat hij bekend werd als ac-
teur was Biesterveld onder an-
dere werkzaam in de horeca en 
als glazenwasser. Van huis uit 
heeft hij het zingen meegekre-
gen en de basis voor zijn veel-
zijdige carrierre is daar gelegd. 
Bram begon zijn indrukwek-
kende carrière als Napoletaans 
liedjeszanger. Met collega-ar-
tiesten als Willy Alberti, Rita 
Corita, Johnny Kraaykamp sr., 
Rita Hovink, het Cocktail Trio 
en vele anderen, trad de veelzij-
dige acteur/zanger veelvuldig 
voor het voetlicht.

Theater
Na zijn opleiding aan de 
Cabaretschool maakte 
Biesterveld deel uit van de 
Snip & Snap Revue. Daarmee 
trok hij drie jaar achtereen 
met Joop Doderer langs de 
vaderlandse podia. Daarnaast 
verving hij de door een keel-
ontsteking gevelde Frans 
van Dusschoten als tijdelijke 
aangever in de André van 
Duin Revue. In het theater 
voelt Biesterveld zich als een 
vis in het water. Hij maakte 
deel uit van het Amsterdams 
Volkstoneel, acteerde in Irma 
la Douce met Jenny Arean en 
Henk van Ulsen, schitterde 
in Cyrano de Bergerac met 
Ko van Dijk en Guus Hermus, 
speelde naast John Lantingh 
in het Theater van de Lach en 
in diverse andere producties.

Concert Neva Ensemble binnenkort in Agathakerk
Het Neva ensemble maakt voor het 14e achtereenvolgende jaar 
een tournee door ons land. Het kleine koor legt zich toe op de 
uitvoering van Russische muziek van zowel kerkelijke als we-
reldse liederen.

door Ton Timmermans

Slavisch Byzantijnse Kerkmuziek, 
licht klassiek en beroemde 
Russische volksliederen staan 
op het programma. Precies een 
jaar geleden trad het Russische 
Neva Ensemble met veel succes 
op in de Agathakerk. 

Het repertoire van het Neva 
Ensemble wordt gebruikt 
in de Byzantijnse kerk. De 
kerkmuziek is meer dan 70 
jaar in Rusland verboden ge-
weest, maar het volk is altijd 
blijven zingen, al was het in 
het verborgene. Na 1990 brak 
een opleving aan van gods-
dienstig leven, ook in kerk-

Televisie
Naast de serie Pommetje 
Horlepiep werkte Bram meer 
voor andere televisieclassics. 
Samen met Harry de Groot 
maakte hij de NCRV-serie Hup 
Holland Hup met André van 
Duin, Het Meisje met de blau-
we Hoed, Zeemansvrouwen 
(KRO), speelde hij in Zeg ‘ns 
AAA (Vara), maakte hij diverse 
films voor de Amsterdamse 
Filmacademie en speelde 
hij in de Duitse televisiese-
rie Auf Achsen de rol van een 
Nederlandse politiecommis-
saris. Ook was Bram meer-
dere malen te gast in diverse 
televisieprogramma’s als De 
Schreeuw van de Leeuw en Zo 
Vader Zo Zoon. Recent speelde 
hij onder meer gastrollen in 
de succesvolle televisieseries 
Oppassen en Westenwind en 
acteerde hij in commercials en 
bedrijfsfilms. 

Shows
Nog altijd treedt Biesterveld 
voor het voetlicht. In het land 

brengt hij een eigen senio-
renshow vol bekende liedjes 
en humor. Een show waarin 
Bram zichzelf begeleidt op 
accordeon. Een feest van her-
kenning. Voor de jeugd brengt 
Bram een eigen programma. 
Ook hier de accordeon, hu-
mor en natuurlijk ‘Pommetje 
Horlepiep’. Een daverende 
lachshow vol liedjes en grap-
pen voor kinderen en hun 
(groot)ouders. 

DVD
De release van Pommetje 
Horlepiep op DVD is opnieuw 
een mijlpaal in de indruk-
wekkende carrière van de ac-
teur/zanger/entertainer Bram 
Biesterveld die regelmatig 
in Zandvoort te vinden is en 
plannen heeft om er zich te 
vestigen. “Ik vind Zandvoort 
een fantastische plaats, die ik 
al vanaf mijn jeugdjaren ken. 
Ook heb ik in Zandvoort diver-
se malen opgetreden. De DVD 
is voor € 9,95 onder andere bij 
Blokker te koop.

   
     

delijk. De Denktank maakt 
deel uit van BKZ en gaat zor-
gen voor vernieuwende im-
pulsen en ideeën binnen de 
vereniging. 

Het college heeft de raad 
voorgesteld in 2007 een 
Nota Kunstbeleid te produ-
ceren in samenwerking met 
o.a. de Vereniging Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort. 
In 2008 wordt een nota 
Cultuurbeleid gemaakt, in sa-
menwerking met de culturele 
instellingen van Zandvoort. 
In beide nota’s moeten de 
kaders en doelstellingen hel-
der beschreven zijn, zodat 
de gemeente systematisch 
kan werken aan een (politiek 
bepaald) doel. “Wethouder 
Toonen wil af van al die par-
ticuliere initiatieven”, meent 
Mark Sjerps en hij benadrukt: 
“Wat de wethouder betreft 
zou alles moeten gaan via één 
centraal orgaan.” Volgens de 
gemeente behoeven de colle-
geplannen ‘nog aan alle kan-
ten’ de nodige invulling.

Kunstvereniging BKZ 
slaat nieuwe wegen in

Kunst werkt grensverleggend. Het Kunstbeleid in Zandvoort 
krijgt een nieuwe, verfrissende aanpak. Niet alleen heeft de BKZ 
een nieuw bestuur gekregen, ook zal de Kunstvereniging op de 
nodige support van het gemeentebestuur kunnen rekenen. 

“Kunstbeleving heeft een dui-
delijke meerwaarde voor de 
het merk Zandvoort”. Het col-
lege heeft de raad voorgesteld 
in 2007 een Nota Kunstbeleid 
te maken in samenwerking 
met ondermeer de Beeldende 
Kunstenaars Zandvoort (BKZ). 
Ook binnen de vereniging 
waait sinds kort een nieuwe 
wind. Er zijn plannen waar-
door de vereniging zich na-
drukkelijker gaat manifeste-
ren.

Een eerste stap is gezet door 
de benoeming van een nieuw 
bestuur. Nieuwe voorzitter 
van BKZ is Mark Sjerps, de 
schepper van het beeld aan de 
Boulevard Paulus Loot. Tot se-
cretaris is benoemd het kers-
verse lid Margreet Mayenburg, 
terwijl Margreet Ras penning-
meester blijft. Aan het be-
stuur zijn twee geheel nieuwe 
functies toegevoegd: die van 
PR & Communicatie (Renee 
Keislair) en die van Denktank. 
Voor deze laatste wordt Mona 
Meier-Adegeest verantwoor-

uit zes leden, allen met een 
gedegen conservatorium op-
leiding. Het beroemde koor 
uit Sint Petersburg zal ook 
dit jaar weer een concert ver-
zorgen en wel op woensdag 1 
november om 20.00 uur. Na 
afloop wordt er een deurcol-
lecte gehouden. De opbrengst 
daarvan is geheel voor het 
Neva Ensemble. 

Bram Biesterveld

Het Neva Ensemble
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Donderdag 26 okt. t/m woensdag 1 nov.

Botermalse Ierse kogel 
biefstukken 3 stuks € 6,00

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:
Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen
Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Voor de 
ZandvoortPashouders

10 L. Dulux 
Latex prof.

2e halve prijs
(ook op kleur)

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Voor ZandvoortPashouders
t/m 8 november

Bij oogmeting 
gratis kalender!

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

korting op 
zwangerschapscursus 

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 
massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen 
van deze week

Nog geen zandvoortpas? Vul snel de bon in op pagina 6!

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw 
Pannenkoekenhuis Gratis 

cadeautje
bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort
pashouders

De Lachende 
Zeerover
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Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

 Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle spiegels

De enige echte originele
jong belegen kaas
500 gram € 3,98 

www.zandvoortpas.nl

Op vertoon van uw ZandvoortPas
5% korting op schoen fournituren

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

 Maand november op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Aanbieding voor pashouders
Gratis wimpers verven

bij permanente wenkbrauwen
Zeestraat 56                   06-54640714

Boudoir

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

Voor ZandvoortPashouders

Tot 12 jr 
kindermenu 

gratis!

Maandag t/m 
vrijdag

(niet geldig 
op feestdagen) 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

10% korting 
voor ZandvoortPashouders 

op grote collectie Dames 
en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Voor ZandvoortPas houders:
Bij vervanging van uw CV-ketel 

een Grohe 1000 thermostatische 
douchemengkraan cadeau.

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Speciale aanbieding: 
Complete bril 

enkelvoudig € 219,00

Speciale aanbieding: 
Complete bril 

multifokaal € 449,00
Hoogbrekend kunststof 1.6 

incl.superontspiegeling. 

Zandvoortpas 
korting 10% !! 

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

v.a.
€219,- 

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl
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Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 43 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 17 okto-
ber en de verdere in week 42 door het college genomen
besluiten zijn 24 oktober vastgesteld. De besluitenlijst
is in te zien bij de Centrale Balie en op de website.

Raadvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag 31 oktober.
Op de agenda staat:
- Opening
- Loting
- Vaststellen agenda
- Hamerstuk - Louis Davidscarré - parkeervoorzieningen
- Heroverweging Ruimtelijk Functioneel Plan 

Middenboulevard 
- Benoemingen in raadscommissies

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal.
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recen-
te agenda op de website. Van de definitieve agenda
zijn tijdens de vergadering ook exemplaren beschik-
baar. Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale
Balie en zijn tevens tegen betaling algemeen beschik-
baar. De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en
22.00 uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5,
ether FM 106,9).

Reglement Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens
In de vergadering van 17 oktober 2006 heeft het College
van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort het
Reglement Gemeentelijke basisadministratie persoons-
gegevens november 2006 vastgesteld. Dit reglement
treedt in werking op 1 november 2006 en ligt ter inza-
ge bij de Centrale Balie in het Raadhuis en staat op de
website. Het Reglement Gemeentelijke basisadmini-
stratie persoonsgegevens november 2006 betreft
nadere regels over de verstrekkingen van persoonsge-
gevens uit de gemeentelijke basisadministratie.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van
de agendapunten die op 7 en 8 november 2006 aan
de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd
en die financiële consequenties tot gevolg hebben,
vanaf heden tot en met 8 november 2006 ter inzage
bij de balie van het gemeentehuis.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 

Zandvoort:
- Voltastraat 5, sloop dakbedekking, ingekomen 

16 oktober 2006, 2006-177S.
- Haltestraat 47, nieuwbouw bedrijfsruimte met

2 appartementen, ingekomen 16 oktober 2006,
2006-178Rv 1e fase.

Bentveld:
- Zandvoortselaan 345-347, bouw hotel, ingekomen

19 oktober 2006, 2006-179Rv1e fase.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstelling artikel 17 WRO

Het college van Burgemeester en Wethouders is 
voornemens om met toepassing van artikel 17 van de
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen
voor het:
- tijdelijk plaatsen van een ketencomplex op het

perceel Ir.G.Friedhoffplein te Zandvoort (bouwaan-
vraagnummer: 2006-152Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 27 okto-
ber 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een
ieder schrifte lijk haar/zijn zienswijze omtrent de aan-
vraag kenbaar maken bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Bouwvergunningen verleend 

Zandvoort:
- Zandvoortselaan 137, uitbreiden woning, verzonden

16 oktober 2006, 2006-164Lv.
- Grote Krocht 3-5, gedeeltelijk vernieuwen pui en

winkelinterieur, verzonden 18 oktober 2006, 2006-
029Lv.

- Louis Davidsstraat 15, vervangen twee kozijnen 
en voorpui, verzonden 19 oktober 2006, 2006-
065Lv.

- Tollensstraat 11, plaatsen zolderraam en trap naar
zolder, verzonden 19 oktober 2006, 2006-043Rv.

- Frans Zwaanstraat 48, plaatsen uitbouw achter-
zijde, verzonden 19 oktober 2006, 2006-055Lv.

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

Bentveld:
- Zuidlaan 37a, plaatsen dakkapel, verzonden 19 okto-

ber 2006, 2006-059Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.
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Warme klanken op Zondagmiddagpodium
Intens, temperamentvol en doorleefd. Pluspunt organiseerde 
afgelopen zondag een concert met het trio ‘Lautareasca’. He-
laas werd het Zondagmiddagpodium slechts zeer matig bezocht 
door o.a. een minimale promotie. Desondanks wisten muzikan-
ten èn vrijwilligers een aangename sfeer in het Jeugdhuis te 
scheppen.

recensie door Ton Timmermans

Een vlechtwerk van gloedvolle 
Oosterse klanken. Het trio be-
speelt de instrumenten klari-
net, accordeon en dwarsfluit. 
Locatie is ditmaal het Jeugdhuis 
achter het Protestantse kerk-
gebouw. Lautareasca brengt 
composities uit landen “die 
binnenkort lid worden van 
onze EU-familie”, zoals inleid-
ster Wil Paap het stelt. 

Klezmermuziek
Bulgaarse en Roemeense 
klanken passeren de revue, 
maar ook wordt muziek 

ten gehore gebracht met 
Turkse, Griekse en zelfs met 
Amerikaanse invloeden. 
Vooral Klezmermuziek be-
hoort tot het repertoire van 
het trio. Klezmer is van origi-
ne de muziek van de Jiddisch 
sprekende joden in met name 
Oost-Europa. In de manier 
van spelen wordt de mense-
lijke stem vaak nagebootst, 
die bij de Jiddische muziek 
op karakteristieke manier 
‘breekt’ (het krechts’n). De 
klezmermuzikanten speel-
den vooral op bruiloften; 

hun muziek werd door emi-
granten later vermengd met 
Amerikaanse lichte muziek. 
Typerend is de combinatie van 
een lach en een traan. Wat 
niet betekent dat de muziek 
een trieste sfeer achterlaat. 
Hoewel de leiding van het 
Zondagmiddagpodium ver-
zuimd heeft zorg te dragen 
voor een passende aankleding 
voor het concert, weet het trio 
Lautareasca warme stemmin-
gen op te roepen.

Tussen de schuifdeuren
“De promotie is slecht”, wijst 
een bezoeker op de slecht 
gevulde zaal. Ondanks die on-
professionele aanpak genie-
ten de weinige toehoorders 
van de weidse vergezichten 
die de muziek oproept. De 
ene compositie vol lijzige 
Bulgaarse melancholie, een 
ander muziekstuk vol Jiddisch 

temperament. De af en toe 
bijna schrille tonen van de 
klarinet, bespeeld door Hans 
Witteman, doen denken aan 
romantische taferelen met 
feestende zigeuners rond 
een knapperend kampvuur. 
Onderwijl zorgt de accorde-
on van Johan Paap voor een 

solide melodische basis, ter-
wijl Dominy Clements op de 
dwarsfluit daar fijntjes tus-
sendoor fladdert als een huis-
mus. Het concert speelt let-
terlijk tussen de schuifdeuren 
en wordt besloten met het 
vrolijke bruiloftslied ‘Goede 
gezondheid en veel geluk’. 

Toen & nu 
Aan de hand van oude foto’s gemaakt ergens in 
Zandvoort, maakt onze fotograaf een foto van de 
huidige situatie van dezelfde lokatie. Vandaar dus 
de naam: Toen en Nu.
Zandvoort heeft een rijke historie die ruim 700 jaar te-
ruggaat. In die periode is er natuurlijk het een en ander 
in onze badplaats veranderd. Gebouwen zijn veranderd 
of gesloopt en vaak is er iets anders voor in de plaats ge-
komen. Straten hebben een andere loop gekregen of zijn 
zelfs helemaal verdwenen. Deze situaties willen wij voor 
u gaan vergelijken. 

Julianaschool  toen

en……… nu

Heeft u ook een foto van ‘Toen’ en het lijkt u leuk om die 
eens in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte 
welkom om uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan 
zorgen dat de foto van ‘Nu’ ernaast geplaatst wordt.

Openbare basisschool De 
Duinroos heeft als tweede 
school van Nederland een 
keurmerk behaald voor het 
verbeteren van de kwaliteit 
van het onderwijs. Het project 
‘Onderwijs Kansen Plan’ van 
het ministerie van Cultuur en 
Onderwijs heeft De Duinroos 
na vier jaar succesvol afgerond. 
Ter afsluiting vond afgelopen 
vrijdag een beroepenochtend 
plaats. Onder het motto ‘Grijp 
je Kans’ maakten de kinderen 
kennis met verschillende be-
roepen.

Kinheim coach Roderik Balk 
legt tijdens zijn eerste sessie 
uit hoe je een honkbalhand-
schoen moet aandoen. “Als je 
met rechts een bal gooit dan 
moet je de handschoen aan 
je linkerhand doen”, vertelt hij 
aan een klein meisje, dat zeer 
geconcentreerd haar hand in 
de handschoen probeert te 
steken. De handschoen is zo 
groot dat ze geen idee heeft 
waar ze haar hand in moet 
stoppen. “Waar is het gaatje?” 
vraagt ze bedremmeld.

Alle kinderen van De Duinroos 
mochten drie beroepen uit-
kiezen waar ze naar toe moch-
ten gaan. Van beroepssporter 

tot het leger, van de brand-
weer tot aerobics lerares, de 
keuze was zeer divers. Niet 
helemaal verwonderlijk; bij 
wedstrijdruiter Tommy Visser 
zaten alleen maar meisjes. 
Tommy vertelt dat hij al een 
aantal gouden en zilveren 
medailles heeft gewonnen en 
dat hij maar liefst zes tot acht 
uur per dag met verschillende 
paarden traint. De meisjes 
waren echter alleen geïnte-
resseerd in het verzorgen van 
de paarden en wat hij doet als 
er een paard ziek is. 

Straatvoetballer Edward van 
Masters of the Game uit 
Amsterdam liet zijn leerlin-
gen een potje voetballen. 
“Ik kan wel gaan uitleggen 
wat ik doe, maar als die jon-
gens een bal zien willen ze 
alleen maar zelf een balletje 
trappen.” Edward is profes-
sioneel straatvoetballer en 
organiseert grote straatvoet-
balevenementen. Ook heeft 

hij model gestaan voor het 
computerspel Fifa Street. “De 
trucs en bewegingen komen 
van mij af. Wat heet, je kunt 
me zelfs kiezen als speler!” 

Ook waren er bekende 
Zandvoorters, zoals dorpsom-
roeper Klaas Koper en auto-
coureur Dillon Koster. Vooral 
de laatste trok de aandacht, 
mede omdat hij caps uitdeel-
de met zijn sponsors erop. 
Maar wie vooral de show stal 
was de brandweer. Iedereen 
die zich had ingeschreven, 
mocht buiten een heuse 
brand blussen. 

Door de leuke beroepen wa-
ren de kinderen bijna verge-
ten waarvoor deze ochtend 
nu precies was. Betere kwali-
teit onderwijs, meedoen aan 
een project, de onthulling van 
de plaquette door ex-wethou-
der Han van Leeuwen? Het zal 
de kinderen een zorg zijn, het 
is herfstvakantie!

Grijp je kans!

Zelf een brandje blussen

Trio Lautareasca
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Dutch Coast Radio
Dutch Coast Radio, uw internet radio station 24 uur per dag 
7 dagen per week.
Dagelijks:
08.00 - 12.00 uur Klassieke muziek
12.00 - 18.00 uur Pop muziek voornamelijk uit de jaren 
    60, 70 en 80.
18.00 - 22.00 uur Klassieke avond muziek
22.00 - 08.00 uur Jazz in alle stijlen door de nacht heen
Iedere de week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur ‘Het Praethuys’. Live uitzendingen vanuit “t Lokaal”. 

www.dutchcoastradio.nl

RADIO  +  TV

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 
 Kennermerland
17.00 ZFM Non Stop 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi 
Maandag
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00  Vrijdagavond Café (H) 
Dinsdag
19.00 Countrytrack of 
gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen
 Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
20.00 Sea Side  
22.00  De Hoop
23.00  Eb & Vloed

Vrijdag
10.00 Veenendaal in Zicht
11.00  In Zandvoortse Zaken
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen
 Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op  
  Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Meij op Zaterdag 
21.00  ZFM non stop
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

The three burials

Voor The three burials, 
het regiedebuut van ac-
teur Tommy Lee Jones, 
konden Amerikaanse 
critici nauwelijks ge-
noeg lovende woorden 
vinden. Ook in Europa 
viel de film op: in 
Cannes kreeg Jones een 
prijs voor Beste Acteur 
en scenarist Guillermo 
Arriaga werd beloond 
met de prijs voor het 
Beste Scenario. De film 
werd zelfs genomineerd 
voor een Gouden Palm. 
Arriaga schreef eerder 
het ingenieuze, zij het 
ietwat geconstrueerde 
scenario voor 21 grams, 
over het vedergewicht 
van onze ziel en de 

zwaarte van ons be-
staan.

Rottend lijk
Het decor van de film 
is het grensgebied tus-
sen de VS en Mexico. 
De officiële grens is 
natuurlijk maar een 
lijntje in het landschap; 
de echte grens is vaag 
en zit in de hoofden 
van Amerikanen en 
Mexicanen aan beide 
zijden van de douane-
posten. Ze leven in een 
cultuur die Mexicaans 
bijgeloof vermengt met 
Amerikaanse nuchter-
heid en arrogantie.

De film flitst in de trage 

eerste helft heen en 
weer tussen de vondst 
van een rottend lijk en 
de ontluikende vriend-
schap tussen twee 
mannen: Pete Perkins 
(Tommy Lee Jones) en 
Melquiades Estrada 
(Julio Cedillo). De brute 
dood (of is het moord?) 
van Estrada is de op-
maat naar een geweld-
dadige en absurde 
tweede helft van de 
film, een odyssee diep 
in het Mexicaanse land-
schap en zoals elke reis 

ook een odyssee diep in 
de ziel van Jones en de 
vermoedelijke moorde-
naar. De reis speelt zich 
af op het grensgebied 
tussen normaliteit en 
gekte: is wat Perkins 
zijn slachtoffer aandoet 
niet meer dan eerwraak 
of draait hij steeds ver-
der vast in zijn eigen 
waanzin? Wie komt nog 
bij zinnen in de intense 
hitte? Uiteindelijk ko-
men de twee mannen 
meer zichzelf tegen dan 
de ander.

Filmclub Simon van Collum

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

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor
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HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Je maakt een periode van per-
soonlijke groei door, Ram. Je gaat 
op eigen benen staan of zult een 
(nieuwe) baan krijgen. Je zet dus 
wederom fl inke stappen in de 
richting van volwassenheid. Je 
jeugdige enthousiasme zal je 
niet verliezen! 

STIER
21 apr. - 20 mei

Business as usual deze week, 
Stier, en daar voel jij je goed bij. 
Want jij bent niet het type voor 
hoge pieken en diepe dalen. En 
van veranderingen houd je al he-
lemaal niet: je vindt het prettig 
vast te houden aan het oude ver-
trouwde. Niets mis mee... toch?

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Je kookt deze week van woede, 
omdat HIJ niet bereid is zich te 
laten omturnen door jou. Maar 
geef hem eens ongelijk. Waarom 
moet hij zich anders kleden, een 
wasbordje kweken of bepaald 
gedrag veranderen? Houd je wel 
echt van hem? 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Iemand in je omgeving zit in 
nood en jij bent de aangewezen 
persoon om te helpen. Dit ver-
baast je nogal, omdat je niet zo 
close bent met diegene. Maar 
dit maakt jou juist geschikt als 
scheidsrechter.  

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Je voelt je goeeed, Waterman. En 
dat is helemaal je eigen verdien-
ste. Of is die vrolijke Tweeling op je 
werk daar verantwoordelijk voor? 
Wel wennen voor je omgeving dat 
je met een zeer grote roze bril door 
het leven gaat!

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Gek genoeg is het najaar je in 
de bol geslagen. Het tijdperk 
waar de meeste mensen de-
pri van worden, word jij juist 
vrolijk. Wat is er aan de hand 
met je, Maagd? Een beetje ver-
liefd...?

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Mensen die je niet kennen, vin-
den je soms wat oppervlakkig. 
Maar achter de vrolijke facade 
gaat iemand schuil die zich be-
zighoudt met de Grote Vragen 
des Levens. Leven betekent keu-
zes maken. Een les die we alle-
maal moeten leren.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je bent van nature een geluksvo-
gel, maar daar heb je de laatste 
tijd niet veel van gemerkt. Het tij 
gaat echter keren, Boogschutter. 
Dat impliceert ook dat je niet 
moet gaan mokken, als zaken 
niet gaan zoals jij dat wilt!    

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Zelfexpressie, of beter ge-
zegd: het gebrek daaraan. Dat 
is toch echt je zwakke plek, 
Boogschutter. Laat zien wat je 
voelt en blijf niet met opgekrop-
te gevoelens rondlopen. Je moet 
een uitlaatklep zoeken! 

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Volgens de sterren heb jij deze 
week niets te klagen. Het is ech-
ter best mogelijk dat jij daar zelf 
anders over denkt. Ook al heb je 
daar op dit moment geen enkele 
reden toe. Vrolijk iets op, dat zal je 
snel goed doen.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vrouwe Fortuna heeft deze week 
behoorlijk wat voor je in petto. 
Dat al deze gebeurtenissen po-
sitief zijn, kunnen we je niet be-
loven, maar je zult je in elk geval 
geen moment vervelen. Iets op je 
werk gaat veranderen. 

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Oké, Vis, je wilt wat kilootjes 
kwijt, maar je moet niet over-
drijven: op een Sultana kom je de 
dag niet door. Het gevolg is dat 
je ’s avonds een vette hap naar 
binnen werkt. Probeer drie maal 
per dag te eten. Zul je zien dat je 
sneller afvalt.

 

Eau de parfum:

1 Affaire d’Eau 
 poedelzeepjes, 
 per twee 
   € 32,-

2 Sisley Eau de Soir
   € 23,50

3 Bomb Cosmetics 
   € 6,-

4 Dior J’Adore  
   € 13,29

5 Roger&Gallet Savon 
Doux Nature met 

 vanillesap 
   € 3,49

6 Rituals Relaxbar rice 
milk & cherry 

   € 5,-

7 The Soap Story 
Biscuit  

   € 3,50

8 Chanel No.5 
   € 16,50

9 Dermalogica ‘The Bar’
   € 23,50

10 Family lather soap 
(toko) € 0,90

DE TI EN
De toptien luxe zeepjes waar 
je (bij sommige) diep in je 
buidel moet tasten....

Wil je de ge-
bektheid van 
deze criticus 
kunnen weer-
staan, moet 
je behoor-
lijk stevig 
in je schoe-
nen staan. 
‘ B U R G E R ’ : 
ook voor ie-
dereen die 
van grof 
houdt een 
uitdaging!

Er is nog een aantal kaar-
ten beschikbaar voor André 
Manuel. Voor informatie 
over de kaartverkoop kunt u 
terecht bij Circus Zandvoort, 
571 86 86

Op zondag 
29 oktober 
neemt André 
Manuel in 
‘BURGER’ zijn 
publiek mee 
langs de 
gebruikelijke 
hoeveelheid 
maatschap-
pelijke vullis. 
Over de deplo-
rabele Staat 
der Nederland 
en hoe het 
zover heeft 
kunnen komen. Omdat dit 
Manuel’s 10e voorstelling is 
ditmaal in jubilerende feest-
verpakking. In polonaise de 
afgrond in, zoals het een goe-
de BURGER betaamt.

André Manuel met ‘BURGER’:
cynisch, kritisch en grappig!

Wil je de ge-
bektheid van 
deze criticus 
kunnen weer-
staan, moet 
je behoor-
lijk stevig 
in je schoe-
nen staan. 
‘ B U R G E R ’ : 
ook voor ie-
dereen die 
van grof 
houdt een 
uitdaging!

Er is nog een aantal kaar-kunnen komen. Omdat dit 

Nachtrit

Wanneer de jonge taxichauf-
feur Dennis, in de hoop zijn 
droom te verwezenlijken, 
zichzelf tot zijn nek toe in de 
schulden steekt, raakt hij niet 
alleen verstrikt in een crimi-

neel netwerk maar verliest 
hij ook alles wat hem lief is. 
Er ontvlamt in hem een al-
lesverzengend wraakgevoel. 
Oorlog in de straten van 
Amsterdam!

A man who gets himself involved in a dead-end, life-altering 
confl ict, who has to fi ght for his and his loved ones’ freedom and 
loses everything in the process.

Record 
opbrengst 

Dierendag- 
collecte

Collectanten van de Haar-
lemse Dierenbescherming 
hebben tijdens de Wereld-
dierendagcollecte € 32.532 
opgehaald in Haarlem en 
omgeving. Zo’n 271 vrijwil-
ligers hebben in de week 
van 2 tot en met 7 oktober 
gecollecteerd. De gehele 
opbrengst van de collecte 
is bestemd voor de geplan-
de nieuwbouw van het 
Dierentehuis Kennemer-
land in Zandvoort. 

De bouwplannen liggen 
klaar, maar helaas vallen de 
kosten nu hoger uit dan twee 
jaar geleden, toen men was 
begonnen met het werven 
van fondsen voor de nieuw-
bouw. Voor grote klussen zo-
als de bestrating worden nog 
sponsors gezocht. In ieder 
geval streeft men er naar om 
nog dit jaar de eerste paal te 
kunnen slaan. 
 
Door de fantastische inzet 
van de collectanten en wijk-
hoofden is de realisatie van 
de nieuwbouw dichterbij 
gekomen. Daarvoor wil de 
Dierenbescherming afde-
ling Haarlem iedereen, ook 
de gulle gevers, hartelijk be-
danken. 

Impressie-nieuwbouw

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel
(zie pagina 8)

ZC W43 C.indd   17 25-10-2006   11:35:09



19

Zandvoortse Courant • nummer 43 • 26 oktober 200655      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

De ster van de jaren vijftig en zestig. Filmster en zangeres met 
wereldfaam, mat een uitstraling als van ‘het meisje op de hoek’. 
De blonde schoonheid gold als de ideale schoondochter; de 
Deugd in eigen persoon. Doris Day beheerste het naoorlogse 
tijdsbeeld.

Officieel heet ze Doris Mary 
Ann von Kappelhoff. De 
Amerikaans zangeres, filmac-
trice en later dierenactiviste 
werd geboren in Ohio mid-
den in de roerige jaren twin-
tig. Onder de artiestennaam 
Doris Day stijgt haar ster in 
de periode vijftig en zestig. Ze 
maakte films met alle groten 
uit die tijd en maakte als zin-
gende comédienne de nodige 
platen. 

Haar populariteit heeft Doris 
te danken aan haar optreden 
in zoet-romantische kome-
dies. Samen met haar broer 
Paul groeit Doris op bij haar 
moeder. Haar toekomst ziet 
ze voor zich als gevierde dan-
seres. Al op haar 12de wint 
zij een talentenjacht. Doris 
krijgt een ernstig auto-onge-
luk, waarna ze besluit te gaan 

zingen. De zangeres maakt 
een tournee met de Les Brown 
Band. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog treedt ze op 
voor de Amerikaanse solda-
ten. Doris Day krijgt een con-
tract bij de filmfabriek Warner 
Brothers.  Vanaf haar prille 
jeugd, ze was net 17, is Doris 
vier maal getrouwd geweest. 
Melcher Doris, haar derde 
echtgenoot, eist van haar in 

films te spelen en te zingen 
waar ze zelf weinig in ziet. 
Door alle ellende die ze privé 
en zakelijk meemaakt, valt zij 
in een diepe depressie. 

Haar bekendste rollen zijn 
toch wel die in Calamity Jane 
en Pillow Talk. Ze speelt sa-
men met de grootste sterren 
uit die tijd: Cary Grant, Clark 
Gable, Rock Hudson, Frank 
Sinatra, James Cagney en 
Ronald Reagan. De filmcar-
rière van Doris Day begon met 
Romance on the High Seas 
(1948), waarna zij tot 1969 in 
een veertigtal films schitterde. 
Echt wereldberoemd wordt ze 
als zangeres van deuntjes als 
Que Sera, Sera, Whatever Will 
Be, Will Be uit de Hitchcock-
film The Man Who Knew Too 
Much (1956): 
When I was just a little girl-I 
asked my mother-What will I 
be?
Will I be pretty?-Will I be rich?-
Here’s what she said to me:
Que sera, sera-Whatever will 
be, will be.
The future’s not ours to see-
Que sera, sera,What will be, 
will be.

Ouderen steeds meer in de knel
Rondkomen voor 65-plussers wordt steeds moeilijker. Het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) stelt 
in haar rapport dat het voor 65Plussers steeds lastiger is ge-
worden zich financieel te redden. Staatssecretaris van Hoof 
betwijfelt de resultaten van het onderzoek en zegt dat er al-
leen sprake is van ‘een kleine toename’.

De afgelopen zes jaar is het 
voor 65-plussers steeds las-
tiger geworden om rond te 
komen. Een en ander blijkt 
uit het  vorige week gepubli-
ceerde rapport “Bestedingen 
van Ouderen” van het 
Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (NIBUD). 

Sinds het jaar 2000 zijn 65-
plussers steeds meer geld 
kwijt aan de vaste lasten waar-
door er minder overblijft voor 
de overige uitgaven. Hierdoor 
hebben steeds meer 65-plus-
sers betalingsproblemen. Iets 
wat ook blijkt uit de alsmaar 
groeiende groep ouderen die 
een beroep doet op de schuld-
hulpverlening. Reden voor 

het NIBUD om te komen met 
de Financieel Fit op Leeftijd-
campagne. Met voorlichtings-
materiaal en informatie op 
de eigen site www.nibud.nl/
opleeftijd wil het NIBUD 65-
plussers helpen financieel fit 
te blijven. 

Staatssecretaris Van Hoof 
van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid plaatst 
kanttekeningen bij het Nibud-
onderzoek naar de financi-
ele situatie van ouderen met 
alleen AOW. In het rapport 
concludeert het Nibud dat de 
vaste lasten voor deze groep 
de afgelopen jaren fors zijn 
gestegen. Van Hoof bestrijdt 
dat en spreekt van “een kleine 

toename waar bovendien een 
koopkrachtstijging tegenover 
staat”. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) concludeert 
dat de inkomenspositie van 
ouderen de afgelopen jaren 
verbeterd is.

Overigens benadrukt staats-
secretaris Van Hoof (1947, 
VVD) dat hij aandachtspunten 
in het rapport aantreft die hij 
deelt. Zo is de positie van ou-
deren met alleen AOW een 
blijvend aandachtspunt voor 
het kabinet. Ook de toename 
van het aantal ouderen dat 
een beroep op schuldhulpver-
lening noemt hij “zorgelijk”. 
Het toont aan dat het van 
groot belang is dat iedereen 
die recht heeft op voorzie-
ningen daar ook gebruik van 
maakt. Ook het voorkomen 
van problematische schulden 
blijft een belangrijk onder-
werp schrijft Van Hoof in zijn 
brief aan de Kamer. Hij voegt 
eraan toe dat het Nibud op 
deze punten een belangrijke 
bondgenoot is.

Slimme geldtips voor senioren 
Financiële adviezen voor senioren. Het Nationaal Instituut 
voor Budgetvoorlichting (NIBUD) adviseert over allerlei soor-
ten geldzaken. Door op haar website informatie en tips te ge-
ven, maar ook door diverse boeken en brochures uit te geven, 
die via internet zijn te bestellen.

Eigen zelfstandigheid is veel 
waard. Vooral ouderen willen 
het liefst blijven wonen op de 
eigen oude, vertrouwde plek 
en alles zo veel mogelijk zelf 
blijven doen. Toch is soms een 
steuntje in de rug nodig. Hoe 
die hulp dan te organiseren? 
En wat kost het? Zijn er mis-
schien mogelijkheden om die 
kosten vergoed te krijgen?

Voor vragen van ouderen 
op het gebied van financiën 
komt het NIBUD met een 
speciale website: www.ni-
bud.nl/opleeftijd. Op deze 
site kunnen senioren een 
speciaal 65-plus budgetad-
vies maken en zijn actuele 
belasting- en besparingstips 
te vinden. Daarnaast komt 
het NIBUD met een speciale 
‘Financieel fit op leeftijd’ fol-
der die in bibliotheken komt 
te leggen. Ook kunnen seni-

oren het boek de ‘GeldWijzer 
op leeftijd’ bestellen, waarin 
uitgelegd staat hoe ze fi-
nancieel zelfstandig kunnen 
blijven. In dat boekwerkje 
worden bijvoorbeeld rede-
lijke vergoedingen voor klus-
sen die een bekende voor u 
kan doen. In het boekje van 
het NIBUD staat ook te le-
zen hoe thuiszorg geregeld 
is. De ‘GeldWijzer Op leeftijd’ 
helpt ouderen zelfstandig te 
blijven. Veel vragen kunnen 
beantwoord worden door de 
mensen van Loket Zandvoort 
in het Gemeenschapshuis. 

Misschien hebt u niet alle in-
formatie direct nodig. In dat 
geval bevat dit boekje de no-
dige tips om de regie ook op 
termijn in handen te houden. 
Te bestellen via de website 
van het NIBUD: www.nibud.
nl/winkel.

Doris Day, het buurmeisje van toen

Burgemeester ontvangt 
eerste klaproos

De heer Miller van The Royal Canadian Legion speldde maan-
dagmiddag waarnemend burgemeester Hester Maij als eerste 
in Zandvoort een ‘poppy’ of klaproos op. De ceremonie in het  
raadhuis is het startschot voor de poppycampaign van de 
Royal Canadian Legion, welke op 27 en 28 oktober en 3, 4 en 
10 november in Zandvoort wordt gehouden. 

Het is de tweede keer dat het 
‘Legioen’ op campagne gaat 
in Zandvoort. In 2005 was de 
eerste keer. De klaproos is een 
angelsaksisch symbool voor 
de slachtoffers van alle oorlo-
gen. De missie van The Royal 
Canadian Legion 
Nederland is om 
de klaproos ook in 
Europa te intro-
duceren. De heer 
Miller vertelde dat 
vorig jaar de actie 
tot zijn verbazing 
in Zandvoort een 
groot succes is ge-
weest. 

Het doel van de 
klaprooscampag-
ne is het onder de 
aandacht brengen 
van de offers die 

gebracht zijn in de strijd voor de 
vrijheid en de vrede. De ‘poppys’ 
wordt gedragen vanaf het mo-
ment van opspelden tot 11 uur 
van de 11e dag van 11e maand. 
Het moment dat de Eerste 
Wereldoorlog werd beëindigd.

ZC W43 C.indd   19 25-10-2006   11:35:20

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

 Kromboomsveld 37 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 262.500,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS Max Euwestraat 63!!!

Ideale gezinswoning in kindvriendelijke buurt! 
Absolute top maisonnette in zéér goede staat 
om zo te betrekken. Fraaie L- keuken met div. 
Miele inbouwapparatuur, luxe badkamer met 
ligbad, separate douche en modern badmeubel. 
Er zijn liefst vier slaapkamers aanwezig! 
• verassend ruime woonkamer door hellend 

plafond; 
• terras met uitzicht over de visvijver;
• privé parkeerplaats in de afgesloten parkeer-

kelder aanwezig; 
• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m2.

Unieke woning met royale tuin, 
oprit voor 2 auto’s én zomerhuis!
Nagenoeg vrijstaand woonhuis op groot perceel 
van 400 m2! Tevens een berging én oprit voor 
twee auto’s aan de Gerkestraat. Separate woon-
kamer, ruime open woonkeuken, royaal terras 
op het zuiden én 5 slaapkamers.  
• openslaande deuren naar de zonnige tuin op zuid;
• 5 slaapkamers waarvan 2 met dakterras;
• zomerhuis met alle voorzieningen;
• perceelopp. 400 m2, woonopp. ca. 160 m2.

Geen zin om te verbouwen? 
Hier kunt u zo in!
Verassend 3-kamer appartement op de 3e etage 
in zéér goede staat. Het is fris en licht door de 
vele ramen. Gezellige woonkamer met open 
keuken en een balkon. 
• laminaatvloer door het gehele appartement;
• aluminium & hardhouten kozijnen v.v. 

dubbelglas;
• 2 slaapkamers en berging in de onderbouw;
• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 80 m2 

exclusief balkon.

Fresh!

Haarlemmerstraat 66 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 539.000,= k.k.

 Kromboomsveld 27 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 217.500,= k.k.

Fresh!

Max Euwestraat 63 
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 299.000,= k.k.

Zaterdag 28-10 OPEN HUIS van 11:00 tot 
13:00 uur! U bent van harte welkom!

Ideale gezinswoning aan de rand van de duinen 
gelegen. Verrassende zonnige tuin met privacy 
én achterom. 

• 4 slaapkamers en bergruimte op zolder;
• stenen berging en terras in achtertuin;
• perceeloppervlak 114 m2, 
 woonoppervlak 105 m2.

Open 
Huis

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

Rotary verzorgt schilderles
Veel ouderen in het Huis in de Duinen en zorg-
centrum de Bodaan hebben niet veel om handen. 
De tijd wordt doorgebracht met wat lezen of een 
klein ommetje in de tuin. De hoogtepunten van 
de dag zijn de maaltijden en een bezoekje als dat 
er van komt.

Rotarian Marianne Rebel 
signaleerde deze si-
tuatie bij Rotaryclub 
Zandvoort. Ze maakte 
samen met samen met 
Agnes Linders (hoofd ac-
tiviteiten) een plan van 
aanpak met als strek-
king: geef de ouderen 
een vrijetijdsbesteding 
in de vorm van schil-
derlessen, was snel ge-
maakt. In samenwerking 
met mede Rotarian Wim 
Nederlof werd er binnen 
de Rotaryclub het beno-
digde budget bij elkaar 
gebracht om de schilder-
materialen te kopen.

Door een oproep te 
plaatsen in het in het 
huisorgaan van de 
beide zorginstellingen 
melden zich een kleine 
veertig personen aan 
voor de schilderslessen. 
Er wordt in een tijds-
bestek van vier lesmid-
dagen onder leiding 
van Rebel gewerkt aan 
een echte expositie 
die begin november 
gepland staat. De cur-
sisten zijn helemaal in 
de ban van het schil-
deren. Achterliggende 
gedachte hierbij is om 
de bewoners te stimu-

leren om na de lessen 
zelf verder te gaan met 
vrije expressie.

De lesmiddagen zijn 
erg inspirerend en ge-
zellig. De Rotary heeft 
binnen het budget ge-
zorgd voor een gezel-
lig drankje en bewoner 
Zeinstra zorgt voor 
muzikale omlijsting 
bij de lessen. Dat alles 
leidt ertoe dat er veel 
belangstelling is van 
andere bewoners bij 
de lessen. Rebel en de 
begeleiders van deze 
schilderslessen zijn blij 
verrast met zoveel en-
thousiasme. “Dat be-
looft wat als we de ex-
positie gaan inrichten”, 
zegt Rebel, “ik kijk nu al 
uit naar de verbaasde 
gezichten als we al dat 
moois aan de belang-
stellende laten zien.”

De directie van 
ZorgContact is zeer ver-
heugd met deze actie 
van Rotary Zandvoort. 
De acties van de Rotary 
in Zandvoort zijn erop 
gericht om, waar nodig 
hulp en advies voor alle 
gezindten binnen de 
Zandvoortse gemeen-
schap.

Wij willen graag dat heel Zandvoort en 
Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Met spoed zoeken wij een bezorger
voor de Brederodestraat en omgeving

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl

Schilderles voor ouderen
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Nieuwe samenstelling Sportraad

Wim Buchel, voorzitter in de 
oude Sportraad, zal weer de 
voorzitterhamer hanteren. 
Ook Ben Zonneveld, Klaas 

Annema en Joop van Nes wa-
ren in de vorige periode lid 
van de raad. Zij behouden in 
de nieuwe raad hun functies. 

Nieuwe vertegenwoordigers 
van de Zandvoortse sportwe-
reld zijn Herman Klene, Peter 
Kok en Leo Miezenbeek. De 
laatste zal de vertrekkende 
Eg Poster als penningmees-
ter opvolgen. Evenals Poster 
hebben Jan-Piet Paap, Esther 
Janssen en Ruud Luttik om 
diverse redenen niet meer zit-
ting in de Sportraad.

Met het aantreden van een nieuw college moeten er ook nieu-
we adviescommissies worden geïnstalleerd. De Sportraad, die 
in de samenstelling van vóór de gemeenteraadsverkiezingen 
bijna drie jaar had gefunctioneerd, is onlangs voor het eerst in 
de nieuwe samenstelling bijeen geweest.

Sportraad

Komend weekend slotakkoord autosportseizoen 

In het allereerste seizoen van 
de BenQ-Siemens BMW 130i 
cup moet er nog een beslis-
sing vallen. Het duel spitst 
zich toe tot twee personen. 
Dat zijn Jan-Joris Verheul en 
Ricardo van der Ende. De eer-
ste heeft een voorsprong van 
7 punten. De eerdere races 
hebben al uitgewezen dat het 
allerminst vaststaat hoe een 
podium in deze klasse eruit 
ziet. Zowel Verheul als Van der 
Ende waren dit hele seizoen 
goed en constant. Beiden 
lieten zien dat ze een klasse 
apart zijn binnen deze BMW 
Cup. Beide coureurs won-
nen tot nu toe elk vijf races, 
waaronder de niet voor het 
kampioenschap meetellende 

gastraces tijdens de A1GP op 
Circuit Park Zandvoort.

Shell Helix Seat Cupra Cup
Het hele seizoen was er een 
magere bezetting bij de Shell 
Helix Seat Cupra Cup. Met 
gemiddeld twaalf wagens 
aan de start was deze klasse 
de kleinste in omvang. Toch 
moet er na twaalf races nog 
wel een kampioen komen. 
In de Finaleraces zijn er nog 
steeds twee teams die din-
gen naar de nationale titel. 
De dames Sheila Verschuur 
en Sandra van der Sloot van 
de Koninklijke Landmacht 
voeren momenteel het klas-
sement aan met 275 punten. 
De beide dames worden be-

hoorlijk op de huid gezeten 
door Pim Hoekzema en René 
Oudshoorn. Hoekzema en 
Oudshoorn dichtten het gat 
naar de dames tot 8 punten.

Elf Benelux Racing League
De Elf Benelux Racing League 
bestaat uit twee divisies: De 
BRL-V6 en de BRL-Light. In de 
BRL-V6 is het dit seizoen onge-
kend spannend. Na het grote 
succes van de series tijdens de 
A1GP, voor overvolle tribunes 
en duinen, doen ze andermaal 
Zandvoort aan. Nu voor een be-
slissing in het kampioenschap. 
In de BRL-V6 ligt het kampi-
oenschap helemaal open. De 
kandidaten zijn: plaats 1 Jacky 
van der Ende met 175 punten, 
plaats 2 Sandor van Es met 
173 punten en plaats 3 Donny 
Crevels met 160 punten.

Van Uitert Formule Ford
Tijdens de Trophy of the 
Dunes moest Michel Florie 
toezien dat hij net niet de 
nationale titel in de wacht 
kon slepen. Slechts 3 punten 
scheiden de Amsterdammer 
van zijn tweede nationale ti-
tel. Helemaal zeker is Florie 
nog niet van het binnenhalen 
van het felbegeerde kampi-
oenschap. Zijn directe concur-
rent, Benoit Perret heeft tij-
dens de Trophy of the Dunes 
laten zien dat hij in staat is 
om races te winnen. Hij wil 
dit graag bij de finaleraces 
nog een keer herhalen.

Het raceprogramma begint 
op zondag 29 oktober om 
half tien. Meer informatie via 
www.circuit-zandvoort.nl.

Het Circuit Park Zandvoort organiseert komend weekend het 
slotstuk van de nationale kampioenschappen tijdens de Fina-
leraces. In vier klassen moet er nog een beslissing vallen. De 
eerste trainingen die tellen voor de startopstelling beginnen 
zaterdag 28 oktober om tien uur. Aan het eind van deze mid-
dag is er bijna traditiegetrouw de afsluitende wedstrijd over 
twee uur in de Shell Helix Seat Cupra Cup.

Autosport

Nieuwe uitdaging zeezeiler 
Gerard Loos

Gerard Loos heeft in zijn ca-
rierre al vele successen ge-
boekt. Ooit begonnen in de 
Tornado en zich verder ont-
wikkelend in de Simpw 445, 
Hobbie 16/14 en tot afgelopen 
seizoen in de Hobbie Tiger 18, 
staat de Zandvoorter nu voor 
een nieuwe uitdaging: de 
Volvo Extreme 40 waarvan 
nog maar een vijftal boten in 
de race te zien zullen zijn.
Momenteel is Loos bezig zijn 
boot voor te bereiden op de 
verscheping naar Dubaï. Of 
hij daar zelf zal varen zal in 
de komende tijd beslist moe-
ten worden.

“Het is heel iets anders dan ik 
gewend ben. Het is een boot 
met een verfijnde techniek. 
Vele handelingen die anders 
met de hand gedaan moesten 
worden, zijn nu hydrolisch. 
Ook de romp van de boot is 
opvallend. Die is geheel van 
carbon een zeer licht maar 
bovenal sterk materiaal”, 
zegt Loos die vol trots diverse 
onderdelen van de boot laat 
zien, waarbij het opvallend 
is dat het touwwerk dus-
danig geconstrueerd is, dat 
breken vrijwel uitgesloten 
is. Voordat de Zandvoortse 
zeezeiler, die ooit begon bij 
de Watersportvereniging 
Zandvoort, aan de races kan 
gaan deelnemen, moet er 
nog een aantal sponsors 
worden gezccht.

Het 7 meter brede en 42 me-

ter lange schip leent zich uit-
stekend voor het voeren van 
de sponsornaam. “Ik heb ove-
rigens in de afgelopen jaren 
nooit mogen mopperen over 
sponsoring. Onder andere 
ondernemer Mario Drommel 
heeft mij tot nu geweldig 
ondersteund met zijn reisbu-
reau Gobest, Sunrise Zeilen 
en Kidsworld. In de komende 
tijd zal moeten blijken of er 
nog andere mogelijkheden 
zijn, want het kost handen-
vol geld om goed voor de 
dag te kunnen komen. We 
hebben tijdens de onlangs 
gehouden HISWA ons schip 
kunnen presenteren en de 
belangstelling was hoopge-
vend”, schetst Loos de voor-
uitzichten.

“Een ander aspect van de 
Volvo Extreme 40 is dat de 
bemanning bestaat uit vier 
personen. Tot nu toe was ik 
óf alleen óf met z’n tweeën. 
Nu moet ik zorgen voor een 
vierkoppige bemanning. Ik 
ben daarmee volop in de 
weer en ook hier zijn de voor-
uitzichten goed”, zegt Gerard 
Loos, die hoopt in Dubai zijn 
debuut in deze klasse te ma-
ken, “of anders in maart 2007 
bij de daaropvolgende race, 
de Heineken Regatte op het 
water bij Antilliaanse eiland 
Sint Maarten.” Voor het zover 
is zal echter nog veel werk 
verricht moeten voordat 
deze nieuwe uitdaging kan 
worden aangegaan.

De Zandvoortse zeezeiler Gerard Loos begint na zevenendertig 
jaar (!) aan een nieuwe uitdaging. Komend seizoen zal hij zich 
presenteren in de Volco Extreme 40 klasse, een zeilklasse die 
onlangs debuteerde op het Italiaanse Gardameer en eind de-
cember te zien zal zijn tijdens een race in Dubaï.

Zeilsport
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Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!
Voor bloemen 

is het 
altijd tijd!

Najaarsbeplanting
&

Violen

Bij Beautysalon Sara

kunt u nu ook voor
uw haar terecht 
bij kapster 
Jos Spierieus
Achterweg 1a - Zandvoort
Geopend: di-do-vrij- en 
zaterdag
Tel.: 06- 21 95 09 48

Driebandenkampioenschap 
weer van start

De twaalf partijen van de 
eerste ronde maakten al di-
rect duidelijk dat het weer 
een spannend kampioen-
schap belooft te worden.

Na de eerste ronde voert Dirk 
van Dam (de Lamstrael) de 
ranglijst aan. Hij won zijn 
partij met een gemiddelde 
van één (!). Goede tweede 
staat Michiel Ottho (de 
Kippetrap) die Hetty Wisker 

(Oomstee) wist te verslaan. 
Deze enige vrouwelijke deel-
nemer kwam echter toch 
met een prima gemiddelde 
van het groene laken. In de 
strijd om de ‘Cafétrofee’ staat 
Café de Lamstrael op de eer-
ste plaats. Tweede en derde 
zijn hier Café de Kippetrap 
en Café Bluys. 
De volgende ronde wordt op 
vrijdag 3 november in Café 
Basta gespeeld.

Onder toeziend oog van veel toeschouwers zijn afgelopen 
vrijdag in Café Hollandia de eerste caramboles gemaakt in 
de strijd om het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort 
2006. Dit toernooi wordt op zes speeldagen in zes verschil-
lende cafés afgewerkt en wordt voor de negende maal geor-
ganiseerd.

Biljart

Dubbele winst voor Lions

Damescoach Johan 
Beerepoot kon voor de thuis-
wedstrijd tegen Falcons over 
slechts zeven speelsters be-
schikken. Onder aanvoering 
van de trefzekere Martine 
Loos wist Lions in de eerste 
periode een 12-8 voorsprong 
op te bouwen. Falcons kwam 
in de tweede periode dichter-
bij maar de geconcenteerd 
spelende Sabine Dijkstra en 
Ingrid de Boer hadden een 
belangrijk aandeel in de 22-
21 ruststand.

Na de pauze hield Lions het 
heft in handen tegen de vaak 
zeer onstuimig spelende 
Falcons. In de slotseconden 
van dit kwart kwam Falcons 
echter voor de eerste keer 
langszij zodat bij het ingaan 
van het vierde en laatste part 
de stand 35-35 op het score-
bord stond. Genoeg ingre-
diënten voor een spannend 
slot dus. Falcons nam kort na 
de hervatting zelfs een 37-
39 voorsprong. Maar Lions, 

met de fel strijdende juniore 
Tessa de Boer en een regel-
matig scorende Loos, wisten 
via een tussenstand van 48-
43 na 5 minuten uiteindelijk 
toch een 51-47 overwinning 
in de wacht te slepen. Een 
uitstekende prestatie, zeker 
omdat in de slotfase Sabine 
Dijkstra en haar zus Martine 
geblesseerd moesten afha-
ken en coach Beerepoot nog 
maar over vier speelsters kon 
beschikken. Voor de komende 
weken zal rekening gehou-
den moet worden met deze 
blessures, zodat de spoeling 
wat betreft het aantal speel-
ster nog dunner zal worden. 
Na dit weekend bezetten de 
Lions dames overigens een 
fraaie tweede plaats achter 
het nog ongeslagen FAC uit 
Den Helder. 

Heren
De mannen van Lions gingen 
tegen het sterke Volendam 
zeer voortvarend van start 
en namen binnen vijf mi-

De dames en heren van The Lions wisten afgelopen weekend 
beiden een thuisoverwinning te behalen. De heren deden dat 
tegen Volendam met 60-58, terwijl de dames met 51-47 het 
Amsterdamse Falcons de baas bleven.

nuten een 12-0 voorsprong. 
De trefzekere Michel Wolf 
zorgde uit  acht strafworpen 
voor evenzoveel punten. In 
de eerste periode wist Lions 
de voorsprong verder uit te 
bouwen tot 19-8. In de twee-
de periode kwam die voor-
sprong niet in gevaar en kon 
door de trefzekerheid van 
Marvin Martina en Ron van 
der Meij worden uitgebreid 
tot 38-23 bij rust.

In het derde deel van de 
wedstrijd kon Lions afstand 
blijven houden ten op-
zichte van de fel strijdende 
Volendammers. Verder dan 
een verschil van acht punten 
(50-42) aan het einde van de 
derde periode liet Lions de te-
genstanders niet komen. Wie 
bij het ingaan van de vierde 
periode er al van uitging dat 
Lions de winst eenvoudig zou 
vasthouden kwam bedrogen 
uit. Slordig aanvalsspel en 
het feit dat de ‘palingboeren’ 
er nog een schepje boven 
op deden, bracht Lions in de 
slotfase alsnog in de pro-
blemen. De inhaalrace van 
de Volendammers strandde 
echter vlak voor tijd bij 60-
58 in het voordeel van het 
team van Lions.

Basketbal
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KAKURO
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Oplossing 
week 41

Oplossing 
week 41

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keer voor in de 
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de 
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Deze week hebben we Muis. Een heel erg 
lief poesje van een jaar of vijf. Ze is ontzet-
tend aanhalig en knuffelt het liefst de hele 
dag door. Ook houdt Muis van haar rust. 
Als er teveel drukte in huis is, door kinderen 
honden of andere katten, gaat ze zich kaal 
plukken. Daarom is ze ook hier gebracht. Ze 
woonde samen met een andere kat in huis, 
maar daar had ze zoveel stress van dat ze 
zich kaal ging pluken. Ze ziet er daarom ook 
een beetje raar uit... een soort van mislukte 
poedel. Haar hele onderkant is kaal. Als ze 
in een rustig huis wordt geplaatst, zal dat 
haar allemaal wel weer aangroeien. We 
zoeken dus een lief en rustig stel of iemand 
alleen, die het niet erg vindt dat ze er een 
beetje raar uitziet. Ook wil ze graag naar 
buiten, dus een tuintje is ook wel fi jn voor 
haar. Kortom, wie zoekt er een lieve ietswat 
kneuzige kat om te knuffelen?

Kom kijken in het asiel aan de Keesomstraat 5.
Tel: 023-5713888. Open van maandag tot en 
met zaterdag tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
www.dierentehuiskennemerland.nl.

Dier 
van 
de 
Week

Romige knofl ookmosselen
Hoofdgerecht voor 2  personen

Ingrediënten:
2 kilo verse mosselen, 
1 venkel,
2 bruine pistoletjes 
(of meergranen),
125 gr. verse roomkaas 
met kruiden (Boursin ),
2 dl. droge witte wijn.

Bereiding:
Mosselen grondig wassen. Kapotte schelpen en open 
mosselen die na een ferme tik niet sluiten, verwijderen. 
Venkel schoonmaken en in blokjes snijden. Pistoletje 
halveren en met helft van roomkaas bestrijken. In mos-
selpan wijn met venkel aan de kook brengen. Rest van 
roomkaas erdoor roeren, kookvocht op smaak bren-
gen met zout en peper. Mosselen in pan doen, deksel 
erop leggen en op hoog vuur 7-8 minuten koken tot 
alle schelpen open zijn. Af en toe goed omschudden. 
Mosselen direct uit de pan eten of overscheppen in diep 
bord. Pistoletjes erbij serveren (eventueel gratineren!).

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Pas op voor paddenstoelen

Uiteraard hoeft een 
volwassene niet te 
worden gewaar-
schuwd maar zeer 
zeker wel de klein-
tjes onder ons. Een 
taak voor de ouders 
of verzorgers. Veel 
kinderen zien hun 
ouders wel eens (ge-
kweekte) champig-
nons schoonmaken 
en bereiden. Het zou 
zo maar kunnen dat 
ze ook ‘champignons’ 

gaan schoonmaken, 
want dat is een padden-
stoel en die kan je eten.

Wijs uw kinderen op 
het gevaar dat achter 
het eten van onbeken-

Hoewel wat laat, is het toch weer herfst en dan zie je 
ze weer overal verschijnen: paddenstoelen. In de mooi-
ste vormen en hoeveelheden met name in de duinen 
en bossen maar ook langs de kant van de weg, in de 
plantsoenen en perken. Maar onder die schoonheid een 
groot gevaar: toxines 
oftewel vergiften!

de paddenstoelen 
schuilt. Mocht een 
kind toch iets naar 
binnen krijgen dat 
u niet vertrouwd, 
neem dan een 
exemplaar mee 
naar de EHBO, en 
vertel daar wat er 
is gebeurd. Een ge-
waarschuwd mens 
telt voor twee!

Een prachtige kring geschubde inktzwam (Coprinus Comatus)
ergens in de Celsiusstraat
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SV Zandvoort zaterdag blijft koploper

De wedstrijd was de uitgestelde 
van het weekend van de A1GP. 
Trainer Pieter Keur had zater-
dag niet de beschikking over 
zijn sterkste elftal. Arend Regeer 
had aan de wedstrijd tegen 
Wieringermeer een schouder-
blessure overgehouden en liep 
met een mitella. Ferry Boom, de 
topscorer van de laatste twee 
wedstrijden, was met vakantie. 
Edwin Ariesen kwam Regeer 
vervangen en Raymon Hölzken 
verving Boom.

Direct vanaf het begin probeer-
de Castricum Zandvoort onder 

druk te zetten. Fanatieker dan 
Zandvoort zeker, maar voetbal-
technisch waren de gastheren 
absoluut niet beter dan hun 
gasten. Een sterk middenveld 
en een hechte verdediging 
smoorden iedere Catricumse 
aanval in de kiem. De uitvallen 
van Zandvoort waren daaren-
tegen zeer gevaarlijk. Uitvallen 
met Vincent Hompes als snelle 
jongen, zorgden voor wat ruim-
te in de Zandvoortse gelederen. 
Bij één van die uitvallen zette 
Edwin Ariesen de bal schitte-
rend op maat voor op Hölzken 
die, via een volley vanaf de rand 

van het strafschopgebied, voor 
een wereldgoal tekende, 0-1.
Enkele minuten later, weer via 
een uitval, kwam Ariesen vrij 
aan de rand van het zestienme-
tergebied. Een zuiver geplaatst 
rolletje kon keeper Mark de Nijs 
niet meer pareren, 0-2.

Na de thee een zo mogelijk nog 
meer aandringend Castricum. 
Het kon dan ook niet uitblijven 
dat de gastheren de aansluiter 
scoorden. Zandvoort had het 
moeilijk vanaf dat moment 
en stond onder grote druk. 
Een eventueel tweede tegen-
doelpunt zou wel eens funest 
kunnen zijn. Met nog twintig 
minuten te gaan nam de druk 
van Castricum geleidelijk af. 
Zandvoort kwam er meer en 
meer uit en werd weer gevaar-
lijk. Een vrije trap van Hölzken 
vanaf de rechter kant zou voor 
Zandvoort de verlossing wor-
den. Exact geplaatst op het 
voorhoofd van Sven van Nes die 
via een schitterende kopbal voor 
1-3 zorgde. Castricum was ge-
broken en Zandvoort kon weer 
met een overwinning naar huis.
Komende zaterdag kan 
Zandvoort zich de eerste pe-
riodekampioen van het jaar 
noemen, bij eventuele winst op 
Aalsmeer.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  De adver-

teerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)
Administratiekantoor 
K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bakker Paap
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
Club Nautique
CNG Groep
Danzee
De Heeren

Gemeente zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Jos Spierieus
Kippetrap
Lokaal ‘t
P. van Kleeff
Pluspunt Boomhut
Radio Stiphout
Sandd
Tennis Club Zandvoort
Van der Valk & Swart 
 notarissen
Van Schaik, makelaar
Van Vessem & Le Patichou
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Voetbal

Geslaagd internationaal 
hockeytoernooi

De KLM bedrijfshockeyclub 
organiseerde afgelopen 
weekend op de velden van de 
Zandvoortsche Hockey Club 
het Inter Airline Tournament. 
Circa 150 deelnemers, verdeeld 
over 13 teams uit binnen- en 
buitenland, verschenen op de 
velden. 

De Zandvoortsche Hockey 
Club verzorgde met een groot 
aantal vrijwilligers de omlijs-
ting van het evenement, dat 
gezien kan worden als een 
goed voorbeeld van Zandvoort 
Promotie en wat de ZHC in-
breng betreft zeker voor her-
haling vatbaar is.

Hockey

SV Zandvoort zaterdag heeft in Castricum laten zien dat ze ook 
tegen grote druk kunnen. Waar vorige jaar in de laatste wed-
strijd van het seizoen nog werd verloren met 3-0, gingen onze 
plaatsgenoten nu met een 1-3 overwinning terug naar huis.

De wedstrijd van de gemiste kansen

Trainer Berry Buytenhek miste 
een aantal basisspelers: Hans 
Engl en Max Aardewerk zijn ge-
blesseerd en Faisel Rikkers was 
geschorst en dus moesten hier 
en daar wat omzettingen wor-
den doorgevoerd.

Zandvoort begon sterk maar 
keek toch al na vijf minuten 
tegen een achterstand aan. Na 
slecht wegwerken door de ver-
dediging kon Chris van Bakel 
zijn ploeg op een voorsprong 
zetten. Zandvoort had daarvoor 
al een tweetal grote kansen om 
zeep geholpen en zou dat blijven 
doen. Totdat Stein Stobbelaar 
vlak voor rust het op zijn heupen 
kreeg en al slalommend door de 

Bennebroekse verdediging de 
vrij gekomen Michael Kuijl kon 
bedienen. Slechts een klein tikje 
van de centrumspits was nodig: 
ruststand 1-1.

Wat in de eerste helft niet lukte, 
lukte ook in de tweede helft 
niet. De grote kansen die de 
Zandvoorters creëerden, wer-
den niet afgemaakt. Met een 
kleine twintig minuten te gaan, 
besloot de scheidsrechter een 
hoofdrol te gaan vervullen. Al 
in de eerste helft slaagde hij 
daarin door opvallend één rode 
en diverse gele kaarten op zak 
te houden. Op aangeven van 
de assistent-scheidsrechter 
staakte de leidsman tijdelijk de 

wedstrijd wegens ongewenste 
teksten van toeschouwers. 
Slechts een tweetal minuten 
later kwamen de ploegen al-
weer terug het veld op en ging 
de wedstrijd gewoon weer door. 
Zandvoort was toen het beste 
bij de les. Nadat Michael Kuijl 
zich vastdraaide in de verdedi-
ging kon hij nog net de opgeko-
men Maarten Koper bereiken. 
De verdediger bedacht zich niet 
en liet vanaf een meter of twin-
tig een diagonaal schot op het 
doel los en scoorde zo de 2-1. Een 
verdiende overwinning die ei-
genlijk veel groter had moeten 
uitvallen.

BSM probeerde nog wel wat 
maar kon geen vuist meer ma-
ken. Door de overwinning klimt 
Zandvoort naar de vijfde plaats 
van de ranglijst. Komende week 
speelt Zandvoort uit tegen 
Zwanenburg dat vier plaatsen 
onder SV Zandvoort staat.

Zo was de wedstrijd tussen de zondagvoetballers van SV Zand-
voort en BSM. Anders dan de uitslag (2-1) doet vermoeden was 
Zandvoort veel te sterk voor de Bennebroekers. Die laatste 
mogen van geluk spreken dat er geen dubbele cijfers op het 
scorebord zijn gekomen.

Zandvoort Noord verliest in slotfase

Toch deed diezelfde Stobbelaar 
afgelopen vrijdagavond in 
het treffen tegen Goodnight 
wel mee. Robin Luiten die 
het afgelopen seizoen bij de 
Zandvoorters het doel ver-
dedigde was er niet bij en 
werd vervangen door Sander 
Schuiten. Hij deed het behoor-
lijk, alleen kon hij het spel dat 
Luiten met zijn medespelers 
van Zandvoort Noord speelt, 
niet spelen.

Aanvankelijk leek het erop dat 
onze plaatsgenoten de zaken 

redelijk op orde had en bij vla-
gen was het spel goed, waar-
bij Alex Verhoeven en Arno 
Stobbelaar de belangrijkste 
krachten waren. Later kwam 
ook aanvoerder Arthur Paap 
op stoom. Zandvoort Noord 
had een voorsprong maar ver-
speelde die, vervolgens kwa-
men de Zandvoorters op voor-
sprong in de slotfase, maar 
wist Goodnight toch nog in de 
laatste 90 seconden met twee 
doelpunten de winst naar zich 
toe te trekken. De eindstand: 
3-4.

Het begin van het futsalseizoen verloopt bepaald niet vlekke-
loos voor Zandvoort Noord. Er zijn twee geblesseerden, Eduar-
do van Zeeland en Michel Sidar, en Arno Stobbelaar is gestopt 
omdat hij zich op het zaterdagse veldvoetbal bij Alliance wil 
richten. De futsalwedstrijden op vrijdagavond kunnen dan een 
risico met zich meebrengen.

Futsal

Robin Castien komt te laat
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 KONINGSTRAAT 17 ZANDVOORT

• In pittoresk straatje gelegen nagenoeg vrijstaand karakteris-
tiek woonhuis uit 1905 met patio, schuurtje en achterom

• Sfeervolle woonkamer met open haard, moderne open 
keuken, 2 slaapkamers en moderne badkamer met ligbad

• De woning is de afgelopen jaren met behoud van het 
charmante karakter gerenoveerd

• Woonoppervlakte ca. 80 m2

 CELSIUSSTRAAT 192/12 ZANDVOORT

• Modern hoekappartement op de 2e verdieping gelegen
• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy
• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne 

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche
• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt over 

een lift en een gemeenschappelijke daktuin
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

• Monumentale vrijstaande villa gebouwd rond 1900
• Luxe woonkeuken met serre, royale living met serre,

kantoorruimte, 3 slaapkamers, 2 luxe badkamers en een 
zomerhuis met eigen entree

• Geschikt voor kantoor/praktijk aan huis
• Woonopp. ca. 220 m2,  zomerhuis ca. 80 m2

• Perceeloppervlakte 338 m2

Vraagprijs: € 695.000,-

 HOGEWEG 74 ZANDVOORT

Vraagprijs: € 249.000,-

 DR. C.A. GERKESTRAAT 50 ROOD ZANDVOORT

• Goed onderhouden royale 30-er jaren bovenwoning 
• L-vormige woonkamer, moderne keuken, 2 slaapkamers 

en een zonnig balkon op het zuiden
• Nabij de zuidduinen en op loopafstand van het centrum
• Vrijwel geheel voorzien van dubbele beglazing
• Gehele woning geschilderd in 2003
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

 VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT

• Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers
en vrij uitzicht op plantsoentje

• L-vormige open keuken, woonkamer met toegang naar de 
tuin, 4 slaapkamers en een lichte badkamer v.v. ligbad/douche

• Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur
• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 125 m2, perceeloppervlakte 152 m2

Vraagprijs: € 349.000,-

 MAX EUWESTRAAT 15 ZANDVOORT  

• In rustige woonomgeving gelegen goed onderhouden 
2-onder-1-kapwoning met garage, oprit en achterom

• Woonkamer met vloerverwarming, hoek openhaard en 
toegang naar de zonnige achtertuin

• Ruime open keuken (Siematic) v.v. apparatuur
• 4 slaapkamers en moderne badkamer
• Woonopp. ca. 120 m2, perceelopp. 255 m2

Vraagprijs: € 499.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 91 ZANDVOORT

• Op de 6e verdieping gelegen 3-kamerappartement 
(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het zuidoosten

• Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen
• Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een 

afgesloten parkeerterrein en berging in de onderbouw
• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR
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Neem eens een kijkje op 
onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

Geef uw kandidaat op via 
jury@zandvoortsecourant.nl of 

vul de bon in op pagina 3

Wie wordt Zandvoorter 
van het jaar 2006?

Zandvoortse 
Courant 

Actueel  P5 Sinterklaas komt
Cultuur  P11 ‘Beeldig Zandvoort’
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7 en 8 november
de gemeenteraad 
debatteert over de 

begroting 2007  

De Mannetjes

 ‘Bomen weg op 
Zandvoortselaan’

‘Je kunt nu bij Huis in 
de Duinen al zien of 

het eb of vloed is’

Wel zal er gewerkt worden 
aan de onwikkeling van de 
polen Badhuisplein en het 
Palacegebied. Ook zal worden 
gekeken naar de mogelijkhe-
den voor het ‘Watertorenplein’. 
Vrijwel unaniem werd het 
college opgedragen om het 
voorliggende garantieplan 
te handhaven. Dat is het re-
sultaat van de dinsdagavond 
door burgemeester Hester 
Maij met strakke hand gelei-
de raadsvergadering. 

De polen
De coalitiepartijen VVD, OPZ 
en PvdA trokken dinsdag 
één lijn in hun besluit en 
volgden daarmee OPZ-wet-
houder Marten Bierman. 
De Amsterdamse planoloog 

hield de raad voor dat hem 
en zijn mede collegeleden 
een termijn van tien tot twin-
tig jaar jaar voor ogen staat, 
waarin de ontwikkeling van 
de polen moet worden gere-
aliseerd. Als gevolg daarvan 
zal het voor de bewoners van 
het De Favaugeplein e.o. aan-
trekkelijk worden gemaakt 

om zelf initiatieven te ne-
men om dit gedeelte van het 
Middenboulevardgebied on-
der handen te nemen.

Stap terug?
Intussen gaat de gemeente 
door met het verwerven 
van woningen in dit gebied. 
De oppositiepartijen GBZ, 
GroenLinks, SP en CDA waren 

van mening dat het genomen 
besluit niet in belang van de 
bewoners is omdat er onzeker-
heid blijft over hun toekomst. 
Cees van Deursen (GL) vroeg 
tijdens de discussie om de be-
langen van de bewoners altijd 
voorop te stellen. GBZ-verte-
genwoordigster Joke Draijer 
vond de door de collegepar-

tijen in twee amendementen 
aangebrachte wijzigingen een 
stap terug en niet in het be-
lang van de totale Zandvoortse 
bevolking. Bovendien zullen 
investeerders in de polen vol-
gens haar afgeschrikt worden 
om te investeren. Ook mogelij-
ke Europese subsidies zouden 
niet meer tot de mogelijkhe-
den behoren.

Langetermijn plannen
Gert Jan Bluijs (CDA) pro-
beerde het college en 
zijn collega raadsleden te 
winnen voor de gedachte 
om conserverend op te 
treden. Bluijs verweet de 
coalitiepartners verder te 
gaan dan de plannen van 
het vorige college en de 
bewoners in onzekerheid 
te laten over de plannen 
voor de lange termijn. Net 
als diverse andere par-
tijen vond Bluijs het geen 
goed idee om het zicht op 

zee vanaf het Badhuisplein 
mogelijk weg te nemen door 
hoogbouw. 

Toerisme
Uit de discussie werd bo-
vendien duidelijk dat zowel 
de oppositie- als de college-
partijen zich afvragen of 
een mogelijke vermenging 

van toeristi-
sche ontwik-

keling en woningbouw op de 
polen mogelijk is en of het 
wel een goede basis is voor 
de toeristische ontwikkeling. 
Wethouder Bierman probeer-
de deze vraag te beantwoor-
den door op te merken, dat de 
toekomstige bewoners ook 
gezien moeten worden als 
toeristen, die gebruik maken 
van de faciliteiten.

Rubriek  P15 Wijn van de maand
Sport  P23 Voetbal

De ontwikkeling van de 
Middenboulevard zal alleen 
ter hand worden genomen 
als de belanghebbende 
eigenaren zelf initiatieven 
nemen én als 75 procent 
van de vastgoedbezitters 
daarmee instemt.

Raad schuift Middenboulevard gedeeltelijk op lange baan

Geldig t/m zondag 5 november

• 4 Appelbeignets € 3,95

• Vezelwit met ingrediënten
 van bruin brood € 1,25
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffi e, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

NIEUW

Bewoners Middenboulevard kunnen zelf met initiatieven komen 

De raadsvergadering werd strak geleid door Burgemeester Hester Maij 
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Waterstanden
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Familieberichten Column

Lekker geshopt in Berlijn? Nee. 
Cultuur en geschiedenis ge-
snoven. En ons verbazen. Over 
zoveel ruime pleinen. Grote ge-
bouwen. Fonteinen en beelden. 
De Muur natuurlijk. Of wat er 
nog van over is in ieder geval! 
Checkpoint Charlie. Daar moet 
je geweest zijn volgens insi-
ders. Ons hotel was de laatste 
in een reeks beschikbare ka-
mers in de herfstvakantie. Niet 
luxueus. Wel met een zéééér 
grote, ongezellige kamer. Vlak 
bij de Kurfüstendamm. Nooit 
geweten dat deze zó lang is; 
bijna vier kilometer. Vol zeer 
dure mode- en juwelierszaken. 
Een levendige straat waar je je 
nooit verveelt. En natuurlijk het 
openbaar vervoer. De metro, een 
ondergronds net. Je hoeft nooit 
langer te wachten dan enkele 
minuten. Snel in- en uitstappen 
is vereist. De deuren klappen 
onverbiddelijk dicht. Treuzelen 
is er echt niet bij! Met de bij-
behorende routekaartjes pro-
beerden we wegwijs te raken. 
Zoekend naar de rood, groen, 
blauw of paarse aansluitingen. 
Simpel als je het weet. Maar 
dat is met alles. Verwonderd 
heb ik gekeken naar de ellen-
lange trappen. Vaak zonder lift 
of roltrap. Hoe bedoelt U ‘ge-
schikt voor gehandicapten of 
ouderen’. Helemaal niet. Ik zag 
mensen met fi etsen sjouwen. 
Trap op, trap af. Jolige jongelui 
kletterden op mountainbikes 
de treden af. Heel handig als 
je het durft. Ik zag ook jonge 
moeders met kinderwagens 
plus kindjes de trappen op- of 
afsjouwen. Ongelofelijk. En dat 
anno 2006!
Mijn verwende, Hollandse 
kuiten protesteerden hevig. 
Naarmate de dag vorderde 
kreunde ik harder. Echtgenoot 
ook trouwens. We kreunden 
stereo. Maar na een hete dou-
che ’s avonds in het hotel waren 
de spieren weer snel hersteld. 
Het avondleven in Berlijn heb-
ben we dus niet helemaal mee 
gekregen! We waren uitgeteld. 
Verplicht in Duitsland en grap-
pig om te zien, fi etshelmpjes 
voor kinderen. Een veilig sy-
steem dat ze in Nederland 
ook in moeten voeren vind ik. 
Berlijn? Een geweldige stad, 
waar je je nooit zult vervelen. 
Gewóón een keer doen. Eén 
ding....Neem wel je wandel-
schoenen mee!

Lienke Brugman

Cartoon  Hans van Pelt

Enkele dagen 
weg uit 

Zandvoort

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Zoekt:
Medewerkers bediening

ervaring vereist.
Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort 

Tel.: 023-5712524

Prijsvraag

Wat is een Labberdaan?

bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, 
wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing tot uiterlijk 31 oktober 2006 
naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 
2041 CK te Zandvoort. Of stuur uw oplossing per 
email: prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer
te vermelden! 

Als een schip achter de horizon verdwijnt
is het niet weg, men ziet het alleen niet meer.

Toch nog eerder dan verwacht is er een einde 
gekomen aan het aardse leven van mijn innig 
geliefde man en onze vader, mijn broer en zwager

Willem Paap
- Wim -

Zandvoort,                                       Hoofddorp,
26 januari 1923                       28 oktober 2006

W.C.A. Paap-Mendes

M. Loos-Paap
R. Loos

M. van Keulen-Paap

E. Paap †
W.S. Paap-van Loenen

Tolweg 1 
2042 EJ  Zandvoort

De crematieplechtigheid heeft heden donderdag 
2 november plaatsgevonden.

“Vol vertrouwen begon zij aan
haar laatste reis.
Onze liefdevolle gedachten
vergezellen haar”.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar 
dat een verder lijden haar bespaard is gebleven 
geven wij u kennis dat vredig is ingeslapen mijn 
lieve moeder, schoonmoeder, onze grootmoeder, 
overgrootmoeder en zuster

Henderika Feldkamp 
– Kemp

op de leeftijd van 89 jaar.

 Frankrijk: Catri Bes – Feldkamp
  Jan Bes
 Vlaardingen: Sander Habraken
  Sandra Habraken
       – van Roon
  David
  Ruth
 Den Haag: Jeroen Habraken
  Kimm Zervaas
 Bentveld: Ada Kemp

Bentveld, 27 oktober 2006 

Correspondentieadres:
Postbus 7186
6050 AD Maasbracht

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

HOERA!
Alicia heeft een zusje gekregen:

Melanie
Blij en trots zijn wij met de geboorte 

van onze dochter en zusje.

Debby van der Storm en Arlan en 
Alica Berg
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Verkiezing 
Zandvoorter van het Jaar

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: 

Stemmen op de Zandvoorter van het Jaar 

U kunt uw stem uitbrengen 
op een van de genomineer-
den door middel van het in-
vullen van de onderstaande 
bon of via het emailadres 

jury@zandvoortsecourant.nl. 

Let op: uw stem is alleen gel-
dig indien voorzien van uw 
adresgegevens!

Genomineerden &  Motivatie
(in willekeurige volgorde)

Kunst en Cultuur 
Hilly Jansen Kunstenares,  bedenkster en maker van de dol-

fi rama dolfi jnen. 
Marianne Rebel Kunstenares.
Conny Lodewijk Balletlerares en motivator die van zeer jong tot 

oudere aan het dansen krijgt.
Peter Tromp Medeorganisator Classic Concerts; een belangrijk 

gebeuren voor jong en oud.
Klaas Koper Dorpsomroeper, promoot Zandvoort in heel 

Nederland, is een markant  persoon en staat achter zijn dorp, 
hij helpt mee met diverse culturele activiteiten.

Pim van Collem Cineast, prijswinnaar van het Nederlands fi lm-
festival met de documentaire: Buddha’s lost children.

Sport 
Gerard Loos  Zeezeiler, zet Zandvoort op de wereldkaart door mee 

te doen aan vele zeezeilraces. 
Arlan Berg Zandvoortse ondernemer, organisator zeepkisten-

race en solexrace. Medeorganisator van de wielerronde van 
Zandvoort.

Hans Ernst Circuitdirecteur, door zijn inzet heeft het hele jaar 
het circuitpark Zandvoort op de kaart gestaan. Met als 
hoogtepunt de A1GP. Hierdoor heeft Zandvoort bekendheid 
over de hele wereld gekregen.

Jan Lammers Seatholder A1GP Team Nederland, voor zijn grote 
inzet in de autosport en voor de autosport in Zandvoort 
speciaal.

De onderstaande 22 personen zijn door de lezers genomineerd 
voor de titel ‘Zandvoorter van het Jaar’. 

Maatschappelijke dienstverlening
Wim Kruiswijk Wim Kruijswijk heeft aangegeven zich niet 

verkiesbaar te wilen stellen en wordt derhalve uit de lijst 
gehaald.

Sandra Kluijskens Actief bij diverse liefdadigheidsinstellingen, 
Kerk, mensen in nood, zonnebloem.

Ankie Miezenbeek & Martine Joustra Enthousiast Zandvoorts 
duo dat al jaren de zwemvierdaagse, de fi etsvierdaagse 
en de avondvierdaagse organiseren. Beide dameszijn ook 

 actief in het Zandvoortse Rode Kruis.
Marjon Schouten Jonge actieve vrijwilligster bij het Rode 

Kruis. Zit ook in bestuur jeugdzaken Rode Kruis.
Gré van den Berg Accordeoniste bij o.a. Gemengd Zandvoorts 

Koper Ensemble. Componeerde: ‘Welkom in Zandvoort’ en 
‘Zandvoort ik wil je wel bekennen’.

Jan-Peter Versteege Zanger, zet zich altijd belangeloos in voor 
minder bedeelden. 

 Piet van Loon Goede buurman die voor iedereen in de buurt 
klaar staat. 

Jan van Essen Zorgcoördinator in Nieuw Unicum, al 26 jaar 
steun en toeverlaat van de vleugel Meeuwenhof. Altijd 
bereid zich in te spannen. Zeer bewogen met de mensen 
in Nieuw Unicum. 

Vernieuwende ondernemers 
Ferry Verbrugge Ondernemer, enthousiaste initiator en 

kartrekker van de grote markten (evenementen) in het 
centrum van Zandvoort.

Peter Michalides Directeur Holland Casino, voorzitter 
Zandvoort Promotion. Enthousiast met het ondersteunen 
van veel grootschalige evenementen in Zandvoort. 

Sara de Jong Jonge onderneemster die een eigen personal 
lifestyle en nagelstudio runt.

Patrick Berg Kleine ondernemer, (haringkar De Zeemeermin) 
die positief, klantvriendelijk, sociaal voor zowel 
Zandvoorters als gasten er gewoon voor staat. Een mens 
met het hart op de juiste plaats. Een voorbeeld voor jonge 
ondernemers.
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Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Voor Haar... en Hem

De hele maand November:

10% KORTING
op alle

Haarkleuringen!
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR
WINKELCENTRUM NIEUW NOORD

Openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag

09.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 08.00 - 13.30 uur.

Haarmode Marjo Fijma    571 48 66

Vraag naar onze Molenkrant. Boordevol weetjes en aanbiedingen.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Geautomatiseerd
Het werk van de Zandvoortse 
handhavers wordt binnen-
kort vereenvoudigd. Vanaf 
2007 zullen parkeercontro-
leurs en handhavers van mi-
lieu-, horeca- en reinigings-
diensten voorzien zijn van 
handterminals, waardoor de 
administratieve verwerking 
eenvoudiger zal worden. De 
apparatuur zal ook voorzien 
zijn van een fototoestelletje 
zodat de beambte de gecon-
stateerde overtreding ook 
meteen vast kan leggen.
Automobilisten zullen hun 
bon in ambtelijke taal met 
de aankondiging van be-
schikking gewoon 
achter de voorruit 
blijven aantreffen. 
Het uitschrijven 
van die aankondi-
ging gebeurt ech-
ter zonder dat er 
nog een pen aan 
te pas hoeft te ko-
men.

Boetes
Volgens de ge-
meentelijke websi-
te zijn er tot en met oktober 
2006 rond de 3600 nahef-
fi ngsaanslagen verzonden. 
De fi scale handelingen heb-
ben tot nu toe € 174.000 
opgeleverd. Een gering aan-
tal en een klein totaalbe-
drag, gemeten naar de vele 
bezoekers die jaarlijks naar 
Zandvoort komen.
De parkeerpolitie consta-
teert dat het overgrote deel 
gewoon betaalt voor parke-
ren. Een goede zaak natuur-
lijk. Wie dat zo wil houden 
zal dus geen kennis kunnen 
maken met het nieuwe ge-
automatiseerde systeem. 
Overigens maakt het in de 
praktijk natuurlijk niet uit 
hoe uw parkeerbon er uit-
ziet. Betalen moet u toch. 
Nu maar afwachten hoe het 
aantal parkeerbonnen zich 
in de komende maanden 
ontwikkelt, misschien dat 
we het aantal met z’n allen 
nog verder omlaag kunnen 
brengen?

Werkketen
In de gemeentelijke adverten-
tie van vorige week in deze 
krant stond een aanvraag 
voor ontheffi ng voor het op-
zetten van bouwketen aan 
het Ir. Friedhofplein. De vraag 
die dan op komt is: wat gaan 
ze daar dan doen? Verdere 
informatie leert dat deze tij-
delijke bouwwerken nodig 
zijn bij de renovatie van de 
Ooster- en Westerparkstraat. 
Overigens komt de vergun-
ning aanvraag wel wat laat, 
want er staan nu al een aan-
tal containers op het plein. 

Reünie Wim Gertenbach 

Volgend jaar, om precies te 
zijn op 16 juni 2007, viert 
het Noorzee-college loca-
tie Wim Gertenbach, voor 
velen onder u nog bekend 
als de Gertenbach-MULO 
of Gertenbach-MAVO, haar 
50-jarige bestaan. Aan het 
exacte programma wordt 
nog gewerkt, wel is de wens 
naar voren gekomen om te 
komen tot een jubileumboek 
in het kader van het 50-ja-
rige jubileum van de Wim 
Gertenbachschool op haar 
huidige locatie. 
Het organisatiecomité roept 
oud-leerlingen op om hun 
herinneringen in te sturen. 
Alle klassenfoto’s zijn be-
waard gebleven maar van an-
dere activiteiten zijn niet zo 
veel foto’s bekend. Mochten 
dergelijke foto’s nog in foto-
boeken aanwezig zijn, dan wil 
de school daar graag een digi-
tale afdruk van hebben. Voor 
de verhalen en foto’s is een 
apart emailadres geopend: 

50jaargertenbach@gmail.
com. Maar u mag het ui-
teraard ook opsturen naar: 
Comité 50 jaar Gertenbach-
school, Zandvoortselaan 
19a, 2042 XD Zandvoort.

Historisch Zandvoort
Vrijdagavond 3 novem-
ber wordt in Gebouw 
De Krocht weer een bij-
eenkomst gehouden van 
het Genootschap Oud-
Zandvoort. Tijdens de avond 
zal voorzitter Ger Cense een 
lezing houden over de ‘Del 
van het Schuitengat’. Cor 
Draijer zal weer een com-
pilatie van laten zien van 

nog nooit door 
het Genootschap 
vertoonde fi lm-
beelden. Vanaf 
19.15 uur kunnen 
de liefhebbers al 
terecht voor oude 
beelden van ons 
dorp. Wie na deze 
G e n o o t s c h a p s -
avond nog meer 
historische hon-
ger heeft kan op 
dinsdagmiddag 14 

november terecht in de bibli-
otheek, waar vanaf 14.30 uur 
de Bomschuiten Bouwclub 
een presentatie zal geven 
over deze in Zandvoort des-
tijds gebruikte vissersboot.

Vocaal ensemble
Na veertig jaar houdt een 
culturele club op te bestaan. 
Dit keer gaat het om het 
Zandvoorts Damesvocaal 
Ensemble. De groep dames, 
oorspronkelijk afkomstig uit 
de voormalige Ned. Christen 
Vrouwenbond afdeling 
Zandvoort, heeft in de afge-
lopen veertig jaar een groot 
aantal succesvolle optre-
dens verzorgd in Zandvoort 
en ver daar buiten. Zondag 
12 november wordt om 
15.00 uur het laatste con-
cert gegeven in Gebouw 
De Krocht. In de editie van 
volgende week komen wij 
nader terug op de historie 
van deze bijzondere groep 
zingende damens.

Prijswinnaars Radio Stiphout
ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vestiging aan 
de Grote Krocht, werd door van Radio Stiphout een loterij 
gehouden. Afgelopen zaterdag hebben de prijswinnaars hun 
prijzen in ontvangst mogen nemen.

Men kon door het invul-
len van een bon in de krant, 
meedoen voor prachtige prij-
zen die Radio Stiphout zelf 
ter beschikking had gesteld. 
Een kleine 600 inzendingen 
werden door Jürgen Stiphout 
geteld: “Dit resultaat had ik 
echt niet verwacht. In drie 
dagen werden 600 bonnen 
ingeleverd. Ik bedank alle 
inzenders.”

Het overweldigende aantal 
inzendingen geeft ook aan 
waar radio Stiphout in de 
Zandvoortse samenleving 
staat. De broers Jürgen en 
Owen Stiphout, uiteraard 
tezamen met hun medewer-
kers, werken hard aan hun 

naam die staat voor kwaliteit 
en service.

Zaterdagochtend waren de 
prijswinnaars in de nieuwe 
winkel aanwezig om hun prij-
zen in ontvangst te nemen. 
De eerste prijs, een JVC LCD-
TV ter waarde van €999, ging 
naar mevrouw M. Dabroek. De 
tweede prijs, een Bosch espres-
somachine (waarde €799), 
was voor de familie Stobbelaar. 
De familie v.d. Veld kreeg een 
Sony harddisc recorder met 
een waarde van €499. Een 
Philips MP3 speler à €299, de 
vierde prijs, was voor mevrouw 
Deinum en de vijfde prijs, een 
Miele stofzuiger van €249, ging 
naar de familie Van Vessem.

Intocht Sinterklaas
Binnenkort is het zover. Dan komt Sinterklaas weer naar Zand-
voort. De Goedheiligman zal zijn intocht in Zandvoort houden 
op zondag 19 november. 

Rond de klok van twaalf zal 
de Sint per boot arriveren 
op het strand, ter hoogte 
van de Rotonde. Indien de 
weersomstandigheden de 
komst uit zee onmogelijk 
maken, zal de Sint met zijn 
gevolg de tocht per auto 
naar Zandvoort maken. Bij 
aankomst op het strand 
zal de Goedheiligman, be-

Thomashuis Zandvoort
zoekt 

begeleiders
(oproep- en vaste medwerkers)

Functie-eisen: 
relevante opleiding (MBO/HBO), kennis van- en ervaring 
met autisme, lichamelijk- en zintuiglijke beperkingen en 
Totale Communicatie, fl exibiliteit, vermogen tot 
zelfrefl ectie, evenwichtige persoonlijkheid. 

Wij bieden een klein team met vaste collega’s in 
een jonge, vooruitstrevende zorgsetting, waar het 
accent ligt op het bieden van zorg en ondersteuning van 
hoge kwaliteit. Zie ook thomashuiszandvoort.nl

Salaris wordt in onderling overleg vastgesteld.

Schriftelijke reacties met CV graag binnen 10 dagen 
sturen naar:

Thomashuis Zandvoort
Zuiderstraat 3
2042 GA Zandvoort

of naar: thomashuiszandvoort@tiscali.nl 

geleid door een drumband, 
via de Kerkstraat naar het 
Raadhuisplein lopen. Daar 
zal burgemeester Hester 
Maij hem om circa één uur 
verwelkomen op het bordes 
van het raadhuis. Na de of-
ficiële ontvangst zal de Sint 
een bezoek brengen aan 
Jupiter Plaza, Grand Café 
Danzee en Center Parcs.

Geef uw kandidaat op via jury@zandvoortsecourant.nl

Wie wordt Zandvoorter 
van het jaar 2006?
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Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het 

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór 
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

ZandvoortPas bij NH Hoteles:
wildbuffet voor €19,50

Sander Creemers van NH 
Hoteles: “Het is raar dat 
mensen wel in een restau-
rant gaan eten maar niet 

in een goed hotel. Grote 
hotels als het NH Hoteles 
Zandvoort hebben vaak 
een zeer goede keuken met 

een gerenommeerde chef 
kok. Onze chef heeft zijn 
opleidingen in diverse gro-
te zaken gehad, zelfs met 
Michelin sterren! Het is dan 
ook niet mis wat hij in zijn 
mars heeft. Voor de mensen 
die een ZandvoortPas kun-
nen tonen, serveren wij op 
4 en 18 november een schit-
terend, door hem samenge-
steld, wildbuffet voor slechts 
€19,50. Er staan diverse ge-
rechten als hertenham, wild-
paté, zuurkool salade met 
fazant, hazenpeper, herten-
biefstuk en voor diegene die 
niet van wild houdt, zijn er 
een tweetal visgerechten op 
het buffet. Uiteraard zijn er 
nog andere gerechten maar 
die houd ik nog geheim, het 
moet een verrassing wor-
den. Het buffet wordt af-
gesloten met een prachtig 
Grand Dessertbuffet met 
allerlei zoete gerechten en 
ijssoorten. Wij willen laten 
zien dat de Zandvoortse in-
woners ook bij ons van harte 
welkom zijn en geen drem-
pelvrees hoeven te hebben. 
Ik sta garant voor een prach-
tige culinaire avond!”

NH Hoteles op de Burg. Engelbertstraat is sinds kort verbon-
den aan de ZandvoortPas. Omdat er in de horeca in deze tijd 
van het jaar veel wild op het menu staat, heeft NH Hoteles, 
in het kader van een actie voor de ZandvoortPas, op 4 en 18 
november aanstaande een uitgebreid wildbuffet voor hun 
gasten met de pas gepland.

Men kon kiezen uit acht ver-
schillende workshops, waaron-
der: linedance, fotobewerking, 
mozaïek en aroma-therapie 
door Marc Le Mair. De keuken 
van Nieuw Unicum stond ga-
rant voor een heerlijk en mooi 
aangekleed buffet. 

ZandvoortPas
Als extra verrassing kregen 

de vrijwilligers allemaal een 
ZandvoortPas voor 2007 
aangeboden. Dit presentje, 
dat in samenwerking met 
de Zandvoortse Courant tot 
stand is gekomen, werd met 
applaus begroet. Al met al 
werd het een zeer geslaagde 
feestavond. Wie ook vrijwil-
liger wil worden bij Pluspunt 
belt: 5717373 of 5717220.

Ruim 90 vrijwilligers van Pluspunt kregen afgelopen vrijdag 
een workshop aangeboden met aansluitend een koud buffet. 
Jaarlijks krijgen de vrijwilligers een bedankdag aangeboden, 
gefi nancierd door giften en fooien van klanten van Pluspunt. 
Daardoor is deze bijeenkomst indirect een ‘dankjewel’ aan de 
trouwe vrijwilligers. 

Feest voor vrijwilligers 
van Pluspunt

Foto: OvM Fotografi e

NIEUW

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een 
zeer besloten tuin (achtertuin op het zuiden),
met eigen oprit en garage!

• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het “Groene Hart” op een perceel van
ruim 350 m2 ;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,
keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,
eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onderhou-
den, royale tuin met een totale oppervlakte van
ca. 200 m2;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m2, inhoud ca. 370 m3.

• Karakteristieke, royale halfvrijstaande woning
met 6 kamers aan de rand van de duinen!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en 
een garage;

• Entree, hal, toilet, ruime L-vormige woonkamer
met open haard, schuifpui naar de achtertuin 
en een luxe, open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, badkamer met ligbad, sepa-
rate douche, wastafel en 2e toilet, 5 slaapkamers;

• Ruim balkon, fraai aangelegde voortuin en
besloten achtertuin met niveauverschil en 
diverse terrassen;

• Een ruime, uitstekend onderhouden woning 
met veel authentieke details!

• Woonoppervlakte ca. 135 m2, perceel ca. 200 m2,
inhoud ca. 350 m3.

Vraagprijs: 
€ 579.000,-  k.k.

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 419.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 189.000,-  k.k.

Dr. C.A. Gerkestraat 113  Zandvoort

Stationsplein 17-16  Zandvoort

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage
en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk
“Park Duijnwijk”;

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,
klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,
schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,
luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en
wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers 
(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en
royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 195 m2, inhoud ca. 470 m3.

• Jugendstil herenhuis met kantoor annex
zomerhuis!

• Een bijzonder groot, uitstekend onderhouden,
woonhuis met fraaie karakteristieke elementen,
garage en eigen oprit; 

• Entree, hal, toilet, zeer ruime woonkamer-en-
suite met serre met o.a. openslaande deuren
naar de voortuin, art déco schouw, open verbin-
ding naar de achterkamer/woonkeuken met
openslaande deuren naar achtertuin, royale, lan-
delijke woonkeuken voorzien van div. inbouwap-
paratuur, bijkeuken, wijnkelder, luxe badkamer
met ligbad, tweede toilet, separate douchecabine
en wastafelmeubel, 3 slaapkamers, 2 balkons;

• Een besloten, zeer diepe achtertuin op het zuiden
met niveauverschillen en diverse terrassen en voor-
tuin op noorden gelegen; 

• Dit huis verkeert in uitstekende conditie, u hoeft
alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte ca. 178 m2, perceel ca. 309 m2,
inhoud ca. 465 m3.

Vraagprijs: 
€ 559.000,-  k.k.

Marnix van St. Aldegondestraat 11  Zandvoort

• Modern wonen in gerenoveerde 5-kamer 
hoekwoning in Zandvoort Zuid!

• Gesitueerd in de zgn. Parkbuurt, in een kind-
vriendelijke woonomgeving, op loopafstand
van strand, zee, duinen en centrum;

• Ruime L-vormige woonkamer met schouw 
en toegang naar overdekte patio, moderne
semi-open keuken (voorzien van div. inbouw-
apparatuur) met eetkamer, luxe badkamer 
uitgevoerd in natuursteen, met ligbad en
ingebouwd wastafelmeubel, 3 slaapkamers;

• Woning is in 2005 en 2006 nagenoeg geheel
gerenoveerd;

• Onderhoudsvriendelijke tuin rondom, in 2006
vernieuwd, op het (zuid)westen gelegen met
overdekte patio;

• Een woning in de stijl van 2006, kan dan ook
zo worden betrokken!

• Woonoppervlakte ca. 85 m2, perceel ca. 
114 m2, inhoud ca. 220 m3.

Vraagprijs: 
€ 329.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 698.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Sara Roosstraat 17  Zandvoort

• Ideale starters/55+woning: goed onderhouden
3-kamer hoekappartement incl. balkon met
zicht op zee!

• Gelegen op de derde verdieping van het klein-
schalige appartementencomplex “La Mer”, op
slechts 100 meter van zee;

• Gesitueerd tegenover het station, op loop-
afstand van winkels, openbaar vervoer en het
centrum van Zandvoort;

• Het appartementencomplex beschikt over een
eigen parkeerterrein, entreebeveiliging d.m.v.
telefooninst. en een liftinst.;

• Entree via trap of lift, hal, zonnige woon-
kamer met toegang tot balkon, nette open 
keuken voorzien van div. inbouwapparatuur,
badkamer voorzien van doucheruimte en 
wastafel, 2 slaapkamers;

• Ruim balkon op het westen met prachtig uit-
zicht over de “Stationsbuurt” en zicht op zee.

• Woonoppervlakte ca. 85 m2, perceel ca. 65 m2,
inhoud ca. 185 m3.

Haarlemmerstraat 14  Zandvoort

NIEUW
NIEUW
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Uw Volkswagen Dealer

 
www.autostrijder.nl

Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 / 145 65

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein, 

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. 
Tel. 5731787, 

ook op zondag. 
Dinsdag gesloten.

ZANDKORRELS INVULBON
Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.moeders-
metambitie.nl

Bij je gezin zijn en een 
eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen.
Zelfstandig werken en 

ondersteuning 
van een team.

www.moeders-
metambitie.nl

Eerste koudeprikje in het Zandvoortse
Het is inmiddels gevoelig kouder geworden in Zandvoort met 
vooral gisteren die gure, stormachtige windvlagen erbij uit de 
noordwesthoek. Komende nachten worden zelfs zo koud dat er 
vorst kan optreden. Op de boulevard en in Zandvoort-binnen zal 
het niet tot vorst komen, maar in een Bentveldse duinpan rich-
ting Aerdenhout zou het net kunnen lukken. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 11 10-11 10-11 12

Min 7 4-5 3-4 5

Neerslag 45% 20% 20% 30%

Wind nnw. 4-5 nnw. 4-5 nnw. 4-5  nnw. 4-5

Was het in het holst van de 
nacht naar wintertijd (zon-
dag) nog vrijwel recordwarm 
met in Haarlem rond de klok 
van drie bijna 17 graden... 
Dit tweede weekgedeelte is 
het ongeveer een slordige 15 
graden kouder ‘s nachts en 
moeten de autoruiten mo-
gelijk zelfs worden ontdaan 
van een laagje ijs in de vroege 
ochtend. Overigens, het laat-
ste weernieuws is dat oktober 
2006 de op één na warmste 
wijnmaand is geworden uit 
de Hollandse meetreeks. We 
kijken er amper meer van op.

Een duidelijke kentering van 
de stroming heeft ons vanaf 
gisteren dus in de aanzienlijk 
koudere lucht gedompeld. 
Voor het eerst dit seizoen is 
er een noordcomponent in 
de wind gekomen, waarmee 
koude lucht wordt meege-
nomen uit het hoge noor-
den. Het nog altijd extreem 
warme Noordzeewater in de 
aanvoerriching zorgt er even-
wel voor dat we deze lucht-
massa’s iets ‘aangewarmd’ 
binnenkrijgen. Oost-Europa 
trouwens duikt serieus een 
paar dagen de winter in met 
zelfs sneeuwkansen.

Opeens is het dus zonder 

meer koud voor onze begrip-
pen, waarbij het overdag 
soms amper 10 graden is 
en dat scheelt een dikke jas. 
Vanaf vanavond wordt het 
wel snel rustiger in de atmos-
feer, want een hogedrukge-
bied komt geleidelijk naderbij. 
De ondiepe buitjes verdwij-
nen ook geleidelijk. De nacht 
naar vrijdag kan heel lokaal 
vorst (aan de grond) geven. 
Waarschijnlijk dat de nacht 
naar zaterdag de koudste 
wordt (- 2 graden vlak boven 
een stil weiland achteraf). 

Het weekendweer zal best 
goed verlopen met de nodige 
zon erbij en droge omstan-
digheden waarbij het ‘ergste’ 
koudegevoel buitenshuis zal 
verdwijnen in de middagen. 

Deze eerste koudeprik (ge-
heel normaal voor de start 
van november) is geen lang 
leven beschoren, want vanaf 
komend weekeinde draait de 
wind naar west tot zuidwest 
en lopen de temperaturen 
weer op. In de verste verte 
vervolgens is er geen zicht op 
winterweer. Wellicht dat de 
tweede maandhelft koudere 
‘oplossingen’ biedt?

weerman Marc Putto     

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

(Wilt u sponsor worden van het weekend weerbericht?
Neem dan snel contact op met Letty: 06-4342 9783)

AA Zandvoort: 
elke donderdag-

avond bijeenkomst, 
aanvang 20.00 

uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 
20, 1e etage). 

Voor informatie, 
bel: 06-42053349

Woningruil
Aangeboden: 4 kamer-

woning (verbouwd naar 
3). Twee minuten van 

Rai, tussen Roseveltlaan 
en Churchillaan. 

Geheel gerenoveerd.
Gevraagd: 2 à 3 kamer-
woning in Zandvoort, 

liefst niet in Noord. 
Bel 5720434 of 
020-6424229
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Vermist: 
Voor de AH is een 

blauwe plastic tas van 
mijn fi ets afgehaald. 
Daarin zat een paar 

schoenen met speciale 
binnenzolen die voor mij 

onmisbaar zijn. Tevens 
zaten een spijkerbroek 

en een paar hand-
schoenen in die tas. 
Wil degene die deze 

tas heeft gevon-
den zich melden? 

Tel. 5717488
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonruimte ge-
zocht: Alleenstaand 
meisje zoekt woon-

ruimte (etage of studio). 
Richtprijs huur: €400. 
Tips worden beloond! 

Tel. 06-51353653

Te koop: 
Tafel 120x85x42cm. 

Sokkel gepolijst 
travetin met verg. bies. 

Tafelblad 12mm 
kristalglas met 

verguld raam: €495. 
Tel. 5713392
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Iedereen die het boek
 Spiegelogie 

van Willem de Ridder 
heeft gelezen is van 
harte welkom op de 

fanclub in Zandvoort. 
Start 7 nov., 

tel. Femke: 5733171
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ben je een vrouw die 
veel wil bereiken? Meld 

je aan voor de infoavond 
vrouwen in zaken, 

met o.a. Ina Brouwer. 
Bel Win: 06-40711684 

en kom op 13 nov. 
naar Alkmaar
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Faalangst? 
Onzeker? 
Gepest? 

Niet lekker in je vel? 
Kinder- en 

jeugdtherapie
in Zandvoort. 4-18 jr. 
www.steuntjeinde-
rug.nl. Tel. 5335559

Van Vessem & Le Patichou geopend

Vrijdag is de nieuwe vestiging 
van Van Vessem & Le Patichou 
op het Raadhuisplein ge-
opend. De warme bakker had 
diverse aanbiedingen voor 
zijn nieuwe klanten en voor 
ieder kind een gezonde lek-
kernij. Dorpsomroeper Klaas 
Koper lokte met zijn roep de 
Zandvoorters naar de prach-
tig ingerichte zaak.

Van Vessem & Le Patichou 
hebben in hun winkel ook een 
noviteit op het broodbakkers-
gebied: een workshopruimte. 
Hierin kunnen groepen men-
sen een workshop volgen. 
Ook is deze ruimte uitermate 
geschikt voor een verjaar-
dagsfeestje. Meer informatie 
bij Van Vessem & Le Patichou 
op het Raadhuisplein.

OVZ netwerkborrel in café Koper

Afgelopen vrijdag had de 
O n d e r n e m e r sve re n i g i n g 
Zandvoort een netwerkbor-

rel georganiseerd in café 
Koper. Een behoorlijk aantal 
Zandvoortse ondernemers 

Algemene 
Beschouwingen 

in 
gemeenteraad

Volgende week dinsdag, 7 no-
vember, zullen de diverse ge-
meenteraadsfracties tijdens de 
raadsvergadering hun licht la-
ten schijnen over het afgelopen 
politieke jaar. Tevens zullen zij 
hun wensen voor het komende 
jaar kenbaar maken, komt het 
college met belastingvoorstel-
len en zal de begroting 2007 
op de agenda staan.

De vergadering begint om 
20.00 uur en zal eventu-
eel een vervolg hebben op 
woensdag 8 november vanaf 
14.00 uur. De vergadering 
vindt plaats in de raadszaal 
van het raadhuis en is vrij toe-
gankelijk. Ingang via de trap 
op het Raadhuisplein.

waren naar het Kerkplein 
gekomen om hun ‘netwerk’ 
uit te breiden. Opvallend 
was dat het overgrote deel 
uit jonge ondernemers be-
stond. Niet alleen onderne-
mers namen de gelegenheid 
ter hand, ook een aantal lo-
cale politici waren aanwezig 
om hun contacten met het 
bedrijfsleven aan te halen. 
Frans Walthaus van OVZ was 
dan ook duidelijk tevreden 
en sprak de hoop uit dat dit 
‘contacten opbouwen’ nog 
eens herhaald zal worden.

Burgerlijke stand
21 oktober 2006 - 27 oktober 2006 
Geboren: 
Choukri Meo, zoon van: van der Slik, Erwin 
Jacobus Jan Gerrit en: Kossai, Lalla Ilham.
Jaiden Diego Michel, zoon van: Dishmey 
Willmore, Marvin Augusto en: 
Maas, Denise.
Elfa, dochter van: Nehls, Bob Willem Frederik 
Ernst en: Lemmens, Wendy Kirsten.
Gehuwd:
Louka, Adel Motemed Kamel en: 
Kint, Elisabeth Catharina Tonia Everdina.
Overleden:
Storm geb. van Kampen, Maria, 
oud 93 jaar.
Zijlstra, Wiebrig, oud 94 jaar.
Bot, Johannes Jacobus, oud 85 jaar.
Molenaar geb. Welage, Johanna, 
oud 84 jaar.
  

    Kerkdiensten
ZONDAG 5 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves en 
mevr. T. Boddaert

Protestantse gem. Aerdenhout,
 Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

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

Dinsdag 31 oktober t/m zaterdag 4 november

*Van dezelfde soort. 
De actie geldt niet voor port, sherry, 
vermout en mousserende wijnen.

Gall & Gall, Grote Krocht 24, 2042 LW Zandvoort
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

TAROT INTRODUCTIE 
Tarot weerspiegelt uw persoonlijke levensweg 
en het is boeiend om hier kennis van te krijgen. 
Stichting Pluspunt biedt u de mogelijkheid om 
via een introductiecursus van drie lessen ken-
nis te maken van dit boeiende kaartspel. De 
ervaren docente laat u kennismaken met het 
Tarotspel. Wanneer u zich verder wilt verdiepen 
in deze cursus, kunt u in januari doorstromen 
naar Tarot 2. 
De cursus vindt plaats op dinsdagavond van 
19.00 tot 21.30 uur en start op 7 november 
aanstaande. Wilt u zich aanmelden dan kan dat 
via telefoonnummer 571 71 13.

WORD 1 EN WINDOWS
Op donderdagavond 9 november van 19.30 
tot 21.30 uur organiseert Stichting Pluspunt de 
cursus Word I en Windows. Steeds meer toe-
passingen voor de computer zijn ontworpen 
om te gebruiken met Windows. Een belangrijk 
kenmerk van Windows is dat u de besturing van 
de computer grotendeels kunt verrichten met 
de muis. Deze cursus maakt u snel vertrouwd 
met de belangrijkste onderdelen van Windows. 
Vervolgens leert u omgaan met het tekstver-
werkingsprogramma van Windows: Word. Want 
één van de meest gebruikte toepassingen van 
de computer is tekstverwerken. U leert een 
nette brief typen, deze eenvoudig te corrigeren 
en mooi op te maken met talloze hulpfuncties 
van Word. De cursus duurt zes lessen en kost 
110 Euro (excl. handleiding). Voor deze cursus 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt 
zich aanmelden via telefoonnummer 571 71 13.

COMPUTER  INLOOP  MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar 
u heeft geen computer thuis of loopt u thuis 
steeds vast op de computer? Stichting Pluspunt 
locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt iede-
re donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 
11.30 uur de mogelijkheid om gebruik te ma-
ken van de aanwezige computers. Op deze uren 
is ook een begeleidster aanwezig die u verder 
kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-
gelopen bent op de computer. De computer in-
loopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als 
u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag 
zien wij uw komst tegemoet.

HET  INLOOPPUNT
In de expositieruimte van de Openbare Bibli-
otheek, Prinsesseweg 34, is ‘Het Inlooppunt’ 
elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Senioren kunnen onder het genot van een 
(gratis) kopje koffi e leeftijdgenoten ontmoeten. 
Wie vragen heeft kan terecht bij de ouderen-
adviseur. De themabijeenkomsten zijn van 10.30 
tot 11.00 uur.

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ook voor uw
weekend 

bloemetje!

Najaarsbeplanting
&

Violen

C U L T U U R

Stand-up in Circus Z andvoort: André Manuel
Het optreden van André Manuel werd niet het hilarische 10-
jarige spektakel dat was verwacht. “In polonaise de afgrond 
in?” De goed bezette zaal merkte er weinig van. 

 
Vooral in het begin van de 
voorstelling moest deze 
stand-up comedian nog 
een beetje inkomen.
Regelmatig op spiekbriefjes 
kijkend gunde hij zijn toe-
hoorders een kijkje achter 
de schermen van de wereld-
politiek. Niet zo erg schok-
kend en tenen krommend 
als velen misschien wel 
hadden gehoopt. Grapjes 
over de Twin Towers, Bin 

Laden, Theo van Gogh en 
de moslims. Leuke woord-
grapjes lieten zo nu en dan 
een gulle lach weerklinken 
uit de zaal. Natuurlijk be-
treft het altijd een ‘try-out’ 
wat vaak vergeten wordt. 
Persoonlijk vond ik André 
Manuel geen topper maar 
gelukkig had iedereen daar 
een verschillende mening 
over. Wel groeide Manuel 
steeds meer in zijn confe-

rence naarmate de avond 
vorderde. Trouwens knap 
om dit ruim anderhalf uur 
lang vol te houden; we gaan 
de voorstelling ‘Burger’ on-
getwijfeld binnenkort in 
meerdere theaters zien en 
dan kan iedereen zelf be-
oordelen hoe hij deze co-
median vindt!

12 november is er weer een 
optreden. Dan is de beurt 
aan Jaap Mulder. Kaarten 
kunnen besteld worden via 
telefoonnummer 5718686 
of zijn te verkrijgen aan de 
zaal van circus Zandvoort.

Robuust beeld
In 1965 onthulde Burgemeester 
van Fenema het kunstwerk 
‘Twee Provincialen’ samen 
met nog een ander sculp-
tuur. De twee beelden werden 
destijds in opdracht van het 
gemeentebestuur vervaar-
digd in het kader van de zo-
genaamde dorpsverfraaiing. 
‘Deze bronzen, hoe goed ook 
bedoeld, zijn te gering van af-
meting en artistieke kwaliteit 
om iets tegen de troosteloze 
achtergrond van de woon-
blokken uit te lichten. Zij staan 
er wat verloren en geïsoleerd 
bij’ (aldus het Zandvoorts 

Nieuwsblad 1965). Na 41 jaar is 
de woonomgeving veranderd 
met fraaie huizen rond het 
plantsoen en het beeldhouw-
werk komt er prima tot zijn 
recht. Het is een robuust beeld 
maar wel met een karakter. Zo 
te zien hebben de twee pro-
vinciaaltjes het naar hun zin. 
Ze lopen gezellig keuvelend 
met hun tasjes bijna van hun 
sokkel.

Loeki Metz
Het werk van Metz is over-
wegend figuratief. Als een 
van de weinige penning-
kunstenaars uit Nederland 

kreeg zij internationale be-
kendheid. In de jaren ’50 
en ’60 maakte zij voor de 
Monnaie in Parijs een aan-
tal sportpenningen. Verder 
vervaardigde zij penningen 
met portretten van beroem-
de schilders zoals Rubens, 
Vermeer en Van Gogh. Uit 
Duitsland ontving zij een op-
dracht voor een penning ter 
ere van de schilder Albrecht 
Dürer. In de loop der jaren 
beeldde Loeki Metz ook le-
den van het koninklijke huis 
af. In 1980 ontwierp zij de 
nieuwe kroonzegel voor 
Koningin Beatrix. 

Beeldhouwwerk: Twee Provincialen, 1965

Materiaal: Brons 

Afmeting hoogte:2.30m (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Patrijzenstraat

Beeldhouwster: Loeki Metz(1918-2004)

In 1963 meende B & W dat: “Zand-
voort niet alleen een badplaats moet 
zijn waar moderne hotels, fl atgebou-
wen en de andere nieuwbouw zijn 
dynamiek verkondigen maar ook 
een gemeente, waar de cultuur leeft 
en bloeit. Node mist men dan ook in 
deze gemeente op markante plaat-
sen beeldhouwwerken die uiting 
geven aan de scheppende kracht van 
de hedendaagse beeldhouwers.”

door Nel Kerkman

Beeldig Zandvoort

door Nel Sandbergen

De muzikale middag werd 
geopend door het Spaarne 
kwartet dat met zijn jazzy 
muziek direct de zaal mee-
kreeg. Ondertussen deelden 
medewerkers en vrijwilligers 
heerlijke borrelhapjes uit wat 
uiteraard de stemming nog 
meer verhoogde. 

Na een kleine onder-
breking nam Mariska 
van Kolck het muzika-
le stokje over. Wie kent 
haar niet als de thee-
pot, mevrouw Pot, uit 
de musical ‘Beauty 
and the Beast’. Ook 
speelde ze mee in de 
Kleine Zeemeermin 
en begin deze maand 
speelt ze als ‘haar van 
boven’ in de musical ‘wat zien 
ik’. Een allround theateractrice 
die zich ongedwongen door 
de zaal bewoog. Samen met 
Martijn Rademaker (bewoner 
van Nieuw Unicum) zong Van 
Kolck het duet ‘omdat ik zoveel 
van je hou’ uit de Jantjes. 

Maar het was niet alleen maar 

Hoewel het weer er dinsdagmiddag 31 oktober erg troosteloos 
uit zag, scheen de zon toch nog op de Brinck van Nieuw Uni-
cum. De 70 bewoners die aanwezig waren, genoten met volle 
teugen van de gratis aangeboden verrassing. 

Meezingen met Mariska van Kolck

Afblijven
Melissa is een meisje van 
15 dat niets liever doet dan 
dansen. Haar ouders denken 
dat ze lessen in klassiek bal-
let volgt maar eenmaal op 
de dansschool stort ze zich 
vol overgave op de hiphop 
danslessen. Melissa is goed 
bevriend met Jordi en hij is 
dan ook heel blij voor Melissa 
wanneer zij wordt gevraagd 
om te dansen in de video-
clip van de bekende rapper 
Brainpower. 

Toch maakt Jordi zich ook 
wel zorgen. De nieuwe 
vrienden van Melissa zijn 
niet al te fris en het duurt 
dan ook niet lang voor-
dat Melissa begint met 
het slikken van XTC pillen. 
Het gaat steeds slechter 
met Melissa en Jordi en 
zijn vriendin Fleur staan 

1111

machteloos. Terwijl Melissa 
steeds meer pillen slikt om 
vooral door te kunnen gaan 
met dansen, proberen Jordi 
en Fleur haar van de onder-
gang te redden. 

Afblijven is gebaseerd op de 
gelijknamige populaire best-
seller van Carry Slee.

zingen op de gezellige Brinck. 
Mariska van Kolck nodigde col-
lega Erwin Fillee uit naar voren 
te komen en overhandigde 
hem zijn nieuwe single. Deze 
single is een voorloper op zijn 
nieuwe album ‘Happy days 
are here again’ die hij samen 
met Willeke D’Estelle heeft 
opgenomen. Fillee ontkwam 
er niet aan om een liedje van 

zijn CD te zingen. De gezel-
lige middag werd afgesloten 
door het Spaarne kwartet dat 
beslist nog eens terug mag 
komen op de Brinck. Na af-
loop zochten enkele bewoners 
hun kamer op maar een groot 
aantal bleef nog heerlijk nage-
nieten van de zeer geslaagde 
middag. 



Donderdag 2 nov. t/m woensdag 8 nov.

Malse Ierse Sucadelappen
1 kilo € 9,95

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Nieuw binnen:
Kleinmeubelen, spiegels

en schilderijen
Alles voor in en om het huis

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

 Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Onze huiswijn CHATEAU CHEVALIERE

Kwaliteit in rood en wit Per fl es € 5,95

6 halen – 5 betalen!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

De kerstkaarten zijn er weer !!!

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

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

10% korting 
op alle computerbenodigdheden

(behalve tijdschriften)

Heather
Aanbieding voor pashouders

10% korting
Nieuwe collectie is binnen!

(70A t/m 85E)
Kerkstraat 38a 023 573 26 50

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

5% korting op alle spiegels

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes
Voor alle klanten in november
bij complete verfbehandeling
een pot Keune gel gratis (op=op)

Pashouders mogen kiezen:
of 5% korting of pot gel 

We werken volgens afspraak: 
Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
Di t/m vrijdag: 
 8.30 t/m 12.00 en 13.00 t/m 17.30   
Zaterdag: 8.00 t/m 14.30 

Van 2 november t/m 15 november: 
Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op Esprit accessoires!
Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

4 november Deze avond serveren wij een 
heerlijk wildbuffet.
11 november “New Orleans” buffet met 
Jazzy achtergrond muziek. 
18 november Deze avond serveren wij 
een heerlijk wildbuffet.
25 november “Parijs-Dakar” buffet, een 
culinaire route in buffetvorm.

Speciaal voor de 
Zandvoortpashouders bieden 
wij deze buffetten aan voor de 
prijs van € 19,50 
(voor niet Zandvoortpashouders € 24,50).

De aanvang is vanaf 18.00 uur, reserveren 
is gewenst.

HERFSTACHTIG 
UITWAAIEN IN 

NH ZANDVOORT

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort
nhzandvoort@nh-hotels.com
T: (023) 576  07 60

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

★ ★ ★ ★ ★

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

3 Bomschuitjes 
voor € 5,–.

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas

10% korting op 
alle horloges

Kerkstraat 3a

Offi cieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 

•  inktpatronen (origineel en eigen merk)
•  printpapier en fotopapier
•  Alle TRUST producten zoals: 
 webcam, speakerset, microfoon,
 computermuizen,usb,kaartlezer,headsets enz.
 NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Op vertoon van uw 

ZandvoortPas

Activiteitenkalender 
Zandvoortpas november 2006
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Café Restaurant

Voor een heerlijk 
kopje koffi e of 

gezellig dineren.

Elke week een 
andere schotel.

Maandag en dinsdag gesloten

Geopend:
Woensdag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

Haltestraat 13
Tel. 023-571 47 38

DE VAKANTIE IS VOORBIJ!!

•  Vrijdag 3 november weer open

•  De keuken vanaf 18.00 uur

•  Met een vernieuwde 
menukaart

•  Woensdag & donderdag 
gesloten (dat is ons weekend)

•  2 & 3 December 
kreeftenfestival

•  Kijk voor info: 
www.mollieenco.nl

•  Tot gauw, Han & Harro

Haltestraat 75, 2042 LL Zandvoort
Voor reserveringen tel.023-5718949

Café Oomstee
Zaterdag 4 november 

Sportquiz!
Aanvang 20.30 uur

Quizmasters: Haak & Hittinger

Inschrijfgeld € 5,- (Incl. 1 consumptie)

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 4 november t/m 
17 november  € 24,50

TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 
EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Salade van sneeuwkrab en gegrilde makreel 
met groene appeldressing en anijs crème brûlée

of
Huisbereide kalfs-truffelpaté 

met bosbessen-gel en paddenstoelenroomsaus 
of

Aspic van verschillende binnen- en 
buitenlandse kaassoorten

met warme perencompôte
★ ★ ★

Gesmoorde kalfswang, 
met honing en eigen jus, stamppot boerenkool en 

gepocheerde kersenpeer
of

snoekbaars, gegaard in groene kruidengelei 
met serranoham en stamppot tatsoi

of
Risotto en verse wintergroentes 

met pied de moûtonsroomsaus
★ ★ ★
Dessert 

Verleiding, Passie of Liefde
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Afscheid van perschef Circuit Park Zandvoort 

Door Stephanie Vork

Het circuit
In 1978 begon Buwalda met 
zijn werk op het circuit, tot 
1988. Hij ging weg vanwege 
strubbelingen met de toen-
malige directeur. Maar begin 
1993 kwam hij terug als pers-
chef, of liever “woordvoerder 
voor de pers”, zoals hij zelf 
zegt. “Het zijn twee verschil-
lende werelden, de tijd voor 
1988 en de tijd na 1993. Het 
voortbestaan van het circuit 
was in de tachtiger jaren ui-
terst onzeker. Maar na 1993 
kwam er een positieve draai. 
Het circuit kreeg steun van 
de gemeente, provincie en de 

nationale overheid. Ze wilden 
het Circuit Park Zandvoort 
behouden. Het werd dus een 
stuk rustiger om te werken”, 
vertelt Buwalda. Zijn taak is, 
naast het te woord staan van 
de pers, de accreditatie van 
journalisten. Bij evenementen 
worden alleen ‘geaccrediteer-
de journalisten’, waarvan de 
betrouwbaarheid is geverifi -
eerd, toegelaten. “Journalisten 
en fotografen maken nog wel 
eens misbruik van hun func-
tie, zij proberen dan zonder 
kaartje binnen te komen, ter-
wijl ze niet komen om te wer-
ken. Het is mijn taak om dat 
te voorkomen.” De taken van 
Buwalda worden niet zozeer 

door iemand anders overge-
nomen maar worden in drie-
en gesplitst. “Op verzoek van 
Hans Ernst (directeur Circuit 
Park Zandvoort, red.) blijf ik 
op de achtergrond aanwezig 
na mijn vertrek. Bijvoorbeeld 
met grote evenementen.”

Magisch Bali
Eind januari 2006 had 
Buwalda de beslissing ge-
nomen om te stoppen met 
werken. “Hans Ernst had mij 
gevraagd om het seizoen 
af te maken en naar aanlei-
ding van een mooie regeling 
heb ik dat dus ook gedaan.” 
Afgelopen zondag 29 okto-
ber, tijdens de Finaleraces, 
was zijn laatste werkdag. 
Over een paar dagen vertrekt 
hij naar Bali. Waarom nou 
juist Bali? “Ik had een aantal 
plekken op de kaart geprikt, 
daar zat Bali bij. Het heeft 
voor mij iets magisch. Ik 
ging er veel over lezen en 
het sprak mij aan. Ik ben 
dit jaar twee keer naar 
dit Indonesische eiland ge-
weest.” De plek op Bali waar 

In 1959 kwam hij voor het eerst in Zandvoort, vanuit Haarlem 
op de fi ets. Hij dacht: “Hier wil ik nog eens wonen.” Dertien 
jaar later, in 1972, was het dan zo ver. Dirk Buwalda ging zich 
settelen in Zandvoort, woont hier al jaren met veel plezier en 
heeft veel betekend voor het circuit. Maar 7 november 2006 
wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging in zijn leven; Buw-
alda vertrekt naar Bali, Indonesië. Hij vertelt over zijn werk bij 
Circuit Park Zandvoort, over zijn besluit om naar Bali te ver-
trekken en over wie en wat hij het meest gaat missen.

Buwalda gaat wonen is de 
populaire badplaats Sanur. 
“Het is een kleine bungalow 
met zwembad die ik huur. 
Vijf minuten lopen naar het 
strand! Ik heb er ook al wat 
mensen leren kennen.” Het is 
de bedoeling dat hij een boek 
gaat schrijven op Bali; een 
autobiografi sche roman. Het 
gaat wel over het leven van 
Dirk Buwalda, maar met ge-
fi ngeerde namen. “Ik wil alle
bijzondere gebeurtenissen in 
mijn leven van mij af schrij-
ven en het is natuurlijk ook 
leuk voor eventueel mijn klein-
kinderen”, zegt hij met een 
knipoog naar zijn dochter.

Afscheid
Het klinkt allemaal erg 
paradijselijk, maar er zitten 
natuurlijk ook minder leu-
ke kanten aan zijn vertrek. 
Voornamelijk zijn dochter 
en onze collega Mai heeft 
erg aan het idee moeten 
wennen dat haar vader nu 
niet vanzelfsprekend meer 
in de buurt woont. “Ze gaan 
hem missen”, zegt Mai, “en ik 
vooral. Mijn vader en ik zijn 
echte maatjes. Ik heb me er 
bij neer moeten leggen dat 
hij naar Bali vertrekt, maar 
dat is niet zonder horten of 
stoten gebeurd.” Dirk snapt 
wel waarom Mai zo emotio-
neel reageert. “We proberen 
steeds oplossingen te zoeken 
die voor ons allebei werken. Ik 
zal elk half jaar terugkomen 
en in december komt Mai al 
naar Bali. Ik heb goed over 
mijn beslissing nagedacht.”

Of Dirk Buwalda voor altijd 
op Bali blijft, is maar de vraag. 
“Ik blijf zoeken naar een 
goede levensomstandigheid. 
Nu is het Bali, wie weet waar 
ik volgend jaar wil zitten.”

Wijnstreek onder de loep:
Rhône

Elke maand wordt door vinologe Judith van 
Gelder een bepaalde wijnstreek nader be-
schreven. Ze geeft allerlei  informatie over 
de streek en schrijft over de druiven die er 
worden verbouwd. Tenslotte selecteert zij een 
‘wijn van de maand’ uit dezelfde streek.

Oktober is ook de wild-
maand en vandaar mijn 
keuze voor een Rhônewijn 
als wijn van de maand. 
Ik heb de wijn geproefd 
tijdens de proeverij van 
wijnkoper Niek Taams in 
zijn loods te Heemstede. 
Hij heeft overigens geen 
winkel; de wijnen kunnen 
per telefoon of email be-
steld worden en tijdens 
de proeverijen (waarvoor 
u zich kunt aanmelden) 
wordt een deel van de wij-

nen aan u gepresenteerd. 
Zijn emailadres: niektaams.
wijnkoper@planet.nl of tele-
foon: 023-529 05 28.

De Rhône Vallei is een prach-
tig, warm en zonnig gebied 
om te bezoeken; het is een 
lang en smal gebied, gelegen 
langs de oevers van de rivier 
de Rhône. Net iets ten zuiden 
van Lyon begint de Côtes du 
Rhône en eindigt zo’n 200 ki-
lometer verderop ten zuiden 
van Avignon.

In dé wijnmaand oktober worden er traditiegetrouw veel 
wijnproeverijen gegeven door importeurs en wijnhandela-
ren. Soms zijn het kleine, intieme proeverijen waar een 20 
à 30 wijnen open staan om te worden geproefd. Soms ook 
zijn het heel grote proeverijen waar honderden mensen op 
af komen en ook meer dan honderd wijnen geproefd kun-
nen worden. Hier zullen dan ook keuzes gemaakt moeten 
worden want alle wijnen proeven, is veel te veel. 

De noordelijke Rhône omvat 
o.a. de wijngaarden Côte Rotie, 
Hermitage, Saint-Joseph en 
Condrieu. Hier komen mooie 
en ook dure wijnen vandaan. 
De zuidelijke wijngaarden 
zijn bij ons bekender zoals de 
beroemde Châteauneuf du 
Pape met zijn hellingen tus-
sen Orange en Avignon (één 
van de mooiste landschap-
pen van de Provence waar 
de pausen hun zomerresi-
dentie hadden). Wist u dat 
de Châteauneuf du Pape uit 
13 toegestane en gecontro-
leerde druivensoorten mag 
worden samengesteld?

De Côtes du Rhône heeft zo-
veel te bieden, dat er vele rou-
tes te maken zijn. Zo bestaat 
er een lavendelroute die u 
leidt langs lavendel, truffelei-
ken en olijfbomen. Ook een 
grotroute, pauselijke route 
en middeleeuwse route kunt 
u maken en daarbij altijd de 
mooiste wijnhuizen en ro-
mantische eetgelegenheden 
aandoen. Verder worden er 
knofl ookfeesten gegeven, 
aardbeienfeesten, truffel-
feesten en een feest van de 
olijven en oliemolens. U kunt 

genieten van de regionale 
lekkernijen (of deze kopen 
op één van de vele markten) 
als kersen, abrikozen, meloen 
of tapenade. Er bestaat zelfs 
een restaurant in Avignon 
waar de chef-kok u alle sma-
ken van de fraaie rode vrucht, 
de tomaat, laat ontdekken in 
het Menu Tout Tomate! Van 
aperitief tot dessert wordt de 
tomaat verwerkt. Als dat onze 
smulpapen en genieters niet 
aanspreekt... 

Even terug naar de wijnen: 
het overgrote deel van de 
Côtes du Rhône wijnen is 
rood, robuust en vol van 
smaak. Afgezien van wat loka-
le druivensoorten, tref je hier 
met name de rode soorten 
Grenache, Syrah, Mourvèdre 
en Cinsault aan. De Grenache 
zorgt voor volheid en fruit, de 
Syrah en Mourvèdre voor de 
kruidige toon, kleur en stevige 
structuur die de wijn geschikt 
maken om te ouderen en de 
Cinsault voor de fi nesse.

Vacqueras is één van de Cru’s 
van de Côtes du Rhône en 
werd hiertoe in 1990 verhe-
ven.

De Vacqueyras Noir & Or, 
wijn van de maand okto-
ber, is een mooie heldere 
licht paarsrode wijn met 
een geur van nootmuskaat, 
kruidnagelen en laurier. Een 
kruidige smaak maakt de 
wijn uitermate geschikt om 
bij een goede stoofschotel 
of wild te drinken. Een aan-
rader voor een goede prijs!

Wijn van de maand juli:
Vacqueyras Noir & Or – 
Par la cave des vignerons 
de Gigondas - 2003 

Per fl es € 8,15. 
Eventueel bestelde dozen
worden gratis thuis-
bezorgd!

J. van Gelder 
(vinoloog)

Per fl es € 8,15. 

Zaterdag 4 november
Adam Spoor, aanvang 17.00 uur

Tevens kunt u vanaf 17.00 uur terecht in ons knusse Restaurant!

Zaterdag 11 november
tussen 17.00 en 19.00 uur

bent u allen van harte welkom
om op onze offi ciële start

te proosten!
Directie en medewerkers

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454
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Gemeentelijke publicatie week 44 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 okto-
ber  en de verdere in week 43  door het college geno-
men besluiten zijn 31 oktober vastgesteld. De beslui-
tenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert dinsdag op dinsdag 7
november en woensdag 8 november. Op de agenda
staat:
- Opening
- Loting
- Vaststellen agenda
- Voorstel tot vaststellen begroting Paswerk 2007
- Voorstel tot vaststellen van de begroting 2007
- Sluiting

De scheiding tussen beide vergaderingen vindt plaats
in het onderdeel 'Voorstel tot vaststellen van de begro-
ting 2007'.

De vergadering van dinsdag 7 november begint om
20.00 uur, en wordt zoals gebruikelijk gehouden in de
raadszaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De ver-
volgvergadering op woensdag 8 november start om
14.00 uur, en wordt eveneens gehouden in de raads-
zaal. De deuren gaan om 13.30 uur open.

De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De agenda
kan na sluiting van deze krant nog wijzigen. U vindt
de meest recente agenda op de website. Van de defi-
nitieve agenda zijn tijdens de vergadering ook exem-
plaren beschikbaar. Agenda, raadsvoorstellen en con-
ceptbesluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage
bij de Centrale Balie en zijn tevens tegen betaling alge-
meen beschikbaar. De raadvergaderingen worden uit-
gezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether FM 106,9).

Lichtmasten en vuilnisbakken in centrum gereinigd
en gecoat
Vanaf  6 november en bij goed weer, pakt de firma
Enigima de roestvrijstalen lichtmasten en vuilnisbak-
ken in het centrum van Zandvoort aan. Het gaat om
de lichtmasten en vuilnisbakken onder meer op het
Kerkplein, Raadhuisplein, de Grote Krocht en de
Cornelis Slegersstraat. Ze worden grondig schoonge-
maakt en daarna voorzien van een beschermlaagje,
gepassiveerd zoals dat in jargon heet. In verband met
de openingstijden van de winkels voert Enigma de
werkzaamheden in de avond en in de nacht uit, van
18.00 uur tot en met 6.00 uur 's ochtends. De schoon-
makers maken geen lawaai. Wel moeten de parkeer-
plaatsen waar  mogelijk rvs lichtmasten en vuilnis-
bakken staan vrij zijn. Er is een hoogwerker nodig en
Enigma gebruikt zuurbeitsen bij het schoonmaken
van de objecten.

Stembureau Gemeenschapshuis verhuist naar
Mariaschool
Op woensdag, 22 november 2006 worden de Tweede
Kamerverkiezingen gehouden.
Voor de kiezers van stembureau 4, die gewend zijn om
in Het Gemeenschapshuis te stemmen is er een ver-
andering. Stembureau 4 is op de dag van de stemming
n.l. verhuisd naar één van de witte Noodlokalen van
de Mariaschool, waarin o.a. de naschoolse opvang
"Duck Club" is gehuisvest en is te bereiken via het voet-
pad gelegen tussen de Prinsesseweg en de Cornelis
Slegersstraat. Op de dag van de verkiezingen zal door

middel van verwijsborden duidelijk worden aangege-
ven waar stembureau 4 te vinden is.

Stemlokalen geschikt voor mindervaliden
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006
onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen
zijn ingericht, dat voor minder-valide kiezers de moge-
lijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te bren-
gen.

- Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
- Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2
- Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3
- Noodlokalen Mariaschool, ingang Corn. Slegersstraat

/ Prinsesseweg
- Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
- Calvijnzaal, Ingang Emmaweg 22
- Stichting Pluspunt (voorheen akza), ingang

Flemingstraat 180
- Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73
- Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165
- Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2

Een kiezer, die niet in één van de vermelde stemdistric-
ten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één van
die districten een stem te mogen uitbrengen, de oproe-
pingskaart vooraf bij Bureau verkiezingen te laten
omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk geschie-
den tot uiterlijk woensdag 8 november 2006 en mon-
deling tot uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau ver-
kiezingen, Swaluëstraat 2.

Raadsbesluit voorbereiden bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2006 besloten,
dat op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voor-
bereid voor:
- het gebied gelegen tussen de Grote Krocht

(gedeeltelijk), Cornelis Slegersstraat (gedeeltelijk),
Koninginneweg (gedeeltelijk.), Prinsesseweg 
(gedeeltelijk), Koningstraat (gedeeltelijk) en Louis
Davidsstraat;

- dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 
6 november 2006.

Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop met
een rode omlijning het betreffende gebied is aange-
geven, voor een ieder ter inzage bij de Centrale Balie
op het Raadhuis (ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt
verenigen, kunt u binnen 6 weken na publicatie van
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de
Gemeenteraad van de gemeente Zandvoort, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaarschrift dient te zijn
ondertekend en ten minste te bevatten: uw naam en
adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit
waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van
uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat ver-
tegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden
de naam, het volledige adres en het telefoonnummer
van deze persoon. Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. In geval van onver-
wijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient verge-
zeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.Voor
het indienen van een dergelijk verzoek wordt een grif-
fierecht geheven.

Meld uw evenement
Hierbij maakt de Burgemeester van Zandvoort bekend
dat een ieder vanaf heden in de gelegenheid wordt
gesteld een Melding te doen voor het houden van een
evenement in 2007 in Zandvoort.

Deze melding dient uiterlijk 1 december 2006 te zijn
aangemeld middels vastgesteld formulier. Houd er
rekening mee dat dit slechts een melding betreft. Het
officiële vergunningentraject zal begin 2007 worden
gestart, waarvoor een apart aanvraagformulier dient
te worden ingevuld. De aanmeldingsformulieren kunt
u gedurende openingstijden bij de Centrale Balie van
het gemeentehuis ophalen.
U kunt de meldingsformulieren ook downloaden via
www.zandvoort.nl /via Loket/ Formulieren/Bedrijven/
Ondernemers/ Evenementen: formulier: evenemen-
tenkalender meldingsformulier.

Aan de ondernemers die in 2006 een evenement
in Zandvoort hebben gehouden, is een meldings-
formulier toegezonden per post. Als u vragen heeft,
kunt u altijd contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningverlening van de gemeente
Zandvoort. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
023 5740100.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 

Zandvoort:
- Zeestraat 60, splitsen van woonruimte, ingekomen

20 oktober 2006, 2006-180Sp.
- Keesomstraat 25 t/m 147, splitsen van woonruimte,

ingekomen 20 oktober 2006, 2006-181Sp.
- Kerkstraat 30, vernieuwen winkelpui, ingekomen 20

oktober 2006, 2006-182Rv.
- Vinkenstraat 18, maken aanbouw achterzijde en

wegbreken tussenmuur, ingekomen 18 oktober
2006, 2006-183Lv.

- Wilhelminastraat 60, uitbreiden woning, ingeko-
men 23 oktober 2006, 2006-184Lv.

- Duintjesveldweg 5, gedeeltelijk vernieuwen funde-
ring clubhuis, ingekomen 26 oktober 2006, 2006-
185Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 

- Algemene Begraafplaats,Tollensstraat, 12 coniferen
en 40 dennenbomen, aanvraag ingekomen 23 okto-
ber 2006, ivm natuurlijke dunning en renovatie van
het bomenbestand, wel herplantplicht.

- Zandvoortselaan 181, 1 iep, aanvraag ingekomen 16
oktober 2006, ivm overlast en omvang.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ning(en) ligt/liggen bij de Centrale Balie ter inzage.
U kunt deze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk 
kenbaar maken bij het college van de gemeente
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
- Oosterparkstraat 56, 1 dennenboom, verleend 

02 november 2006.
- Zandvoortselaan 220, 2 populieren, verleend 

02 november 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Wilhelminaweg 16,uitbreiden woning, verzonden

23 oktober 2006, 2006-172Lv.
- Haarlemmerstraat 48, uitbreiden woning, verzon-

den 24 oktober 2006, 2006-129Rv.
- Wilhelminaweg 66, plaatsen serre, verzonden 24

oktober 2006, 2006-067Rv.
- Zeestraat 56, wijzigen staalconstructie, verzonden

24 oktober 2006, 2006-175Lv.
- Heyeplantsoen 4 en 6,plaatsen dakkapellen, verzon-

den 24 oktober 2006, 2006-058Rv.
- Kostverlorenstraat 39, maken van een uitbouw, ver-

zonden 24 oktober 2006, 2006-064Lv.
- Van Speijkstraat 18, plaatsen drie zonnepanelen, ver-

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

zonden 24 oktober 2006, 2006-053Rv.
- Van Leeuwenhoekstraat 19, plaatsen serre, verzon-

den 24 oktober 2006, 2006-1 01Lv.
- Burg.van Alphenstraat 108, bouw opslaggebouw,

verzonden 24 oktober 2006, 2006-131Rv.
- Zandvoortselaan 24, plaatsen aanbouw en voegen

achtergevel, verzonden 24 oktober 2006, 2006-
066Lv.

- Tollensstraat 1,9,11,13,21,31, Potgieterstraat 13, en 15,
Ten Kate Plantsoen 4,6 en plantsoen t.h.v.
Kromboomsveld / A.J.van der Moolenstraat, plaat-
sen standbeeld, verzonden 24 oktober 2006, 2006-
068Rv.

- Brugstraat 18, vernieuwen en veranderen voor- 
en achtergevel en kapconstructie, verzonden 25 okto-
ber 2006, 2006-071Lv.

- Haltestraat 32 en 32a, verbouw van twee horeca-
gelegenheden naar een horecabedrijf, verzonden 
26 oktober 2006, 2006-076Rv.

- Sara Roosstraat 11, plaatsen overkapping, verzonden
26 oktober 2006, 2006-077Lv.

- Cort v.d. Lindenstraat 36, gedeeltelijk veranderen
woning, verzonden 26 oktober 2006, 2006-073Lv.

- Fahrenheitstraat 40, plaatsen uitbouw, verzonden
26 oktober 2006, 2006-070Lv.

- Noorderstraat 30, uitbreiden woning, verzonden 
27 oktober 2006, 2006-157Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-

rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Maak het verschil... elke dag! 

Pluspunt heeft bewoners uit 
Zandvoort zeer veel te bie-
den. Van kinderdisco tot cur-
sussen en workshops, van 
inloopochtenden en open 
eettafel voor ouderen tot 
‘georganiseerde burenhulp’, 
van vervoer naar dorp of zie-
kenhuis tot een boodschap 
doen of een bezoekje bren-

gen aan minder valide. 

Niet één dag, maar het 
hele jaar door!
U bent van harte uitgenodigd 
om ook het verschil te maken. 
Wellicht bent u goed in klus-
sen in huis. Hebt u dan af en 
toe tijd om een klusje te doen 
voor iemand die dat niet zelf 

kan? Of je bent graag bezig 
met planten en groen en bent 
bereid iemand uit de buurt te 
helpen bij het onderhoud van 

de tuin. Helpen bij de open 
eettafel, bezorgen van maal-
tijden of u inzetten als meld-
puntmedewerker op één of 
meer dagdelen per week. Het 
kan allemaal, en iedereen kan 
meedoen!

Jongeren als vrijwilliger
Ook voor jongeren is er veel te 
doen. In de kinderdisco of bij 
Club’in. Als mediadeskundige 
bewoners assisteren bij het 
omgaan met de pc of helpen 
bij aansluiten van apparatuur. 
Bedenk eens waar jij goed in 
bent en help daar anderen 
mee!

Gratis  
In samenwerking met de 
Zandvoortse Courant krijgt 
elke vrijwilliger van Pluspunt 
vanaf 2007 een gratis 
Zandvoortpas, waarmee veel 
voordeel te halen valt bij diver-
se ondernemers in Zandvoort. 

Aanmelden is eenvoudig
Bij verschillende afdelingen 
van Pluspunt kunnen vrijwil-
ligers direct aan de slag. U 
bent van harte uitgenodigd 
het een dag of wat eens te ko-
men proberen. Neem contact 
op met Pluspunt; bel 5717113 
of 5717220.

Op 3 en 4 november wordt landelijk de Make A Difference Day 
(MADD) gehouden. Gedurende deze twee dagen toont heel Ne-
derland zich maatschappelijk betrokken door zich vrijwillig in 
te zetten. Bij welzijnsorganisatie Pluspunt Zandvoort wil men 
iedere dag het verschil uitmaken. En u kunt daarbij helpen. 
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Voor
gezelligheid,
lunch & diner Entree, toilet, L-vormige woonka-

mer voorzien van parkethouten 
vloer, open keuken, fraai aange-
legde achtertuin, schuur en ach-

terom, luxe badkamer in grieks / romeinse stijl, whirlpool, separa-
te douche, wastafel, 2e toilet en designradiator, grote slaapkamer, 
aparte ruimte voor wasmachine en droger, onder de schuine kap 
via vaste trap bereikbare zolder(slaap)kamer met veel bergruimte. 
In 2003 buitengevels geheel gerenoveerd, de woning behoeft van 
binnen een aantal kleine klussen, Meranti houten kozijnen, gedeel-
telijk dubbel glas, C.V. gas combiketel, woonoppervlakte ca. 100 
m2, aanvaarding in overleg. Gunstige ligging: centrum, NS-Station, 
strand, zee en duinen op enkele minuten loopafstand!

Meer informatie of een afspraak maken voor bezichtiging?
Mail naar jassey14@hotmail.com of neem contact op met 
Eric Munster: tel: 06-52683706. Vraagprijs: € 229.000,-

Te koop

Vondellaan 6, Zandvoort

Leuke hoekwoning 
in geliefde buurt. Opgelet!

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

 Van Speykstraat 1-5
te Zandvoort

Vraagprijs:  € 379.000,= k.k.

De actieve makelaar voor slechts 0,95 %
SUPERRRR GARAGE  voor 2 auto’s én unieke 
woning met zonnige tuin! 
Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie ’20 jaren 
woning met dubbele garage voor 2 auto’s! De woning 
heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en 
is recentelijk volledig gerenoveerd. Het woonhuis is in 
een uitstekende staat van onderhoud.  
• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en 

is door de erker extra ruim;
• Openslaande deuren naar de zonnige achtertuin op 

Zuid – West;
• Uniek ruime dubbele garage van 55 m2 v.v. 

elektrische deur;
• Perceel: 204 m2 , woonopp: ca. 115 m2.

Dit appartement moet u écht van binnen 
gezien hebben! Scherpe prijs!

Bijzonder sfeervol én gezellig appartement met 
zeezicht op de eerste etage gelegen. De woning heeft 
2 slaapkamers, een moderne badkamer en een balkon.  

• De schitterende houten vloer zorgt voor een warme 
uitstraling; 

• Hardhouten/ kunststof kozijnen met dubbelglas;
• Servicekosten € 126,= per maand, berging in onderbouw;
• Woonopp: 75 m2, bouwjaar 1990.

Zoekers opgelet! Zon, Zee, Genieten!

Fraai 2-kamer appartement op de eerste etage gelegen 
met geweldig zeezicht. Lente, zomer, herfst en 
winter. U blijft genieten van het uitzicht over zee. Laat 
u verrassen en kom langs.

• Gezellige lichte woonkamer v.v. een houten vloer;
• Nette keuken v.v. diverse inbouwapparatuur en 

toegang tot het balkon;
• Servicekosten € 191,= per maand incl. voorschot 

stookkosten;
• Woonoppervlak: ca. 65 m2.

Dr. Mezgerstraat 47 
te Zandvoort

Scherpe vraagprijs: € 199.000,= k.k.

 Van Galenstraat 118
te Zandvoort

Vraagprijs: € 159.000,= k.k.

De ZandvoortPas aanbiedingen zijn er 
voor u ! Neem uw pas mee 

Column

... want je leven kan in één 
klap totaal op zijn kop 
staan en overhoop liggen. 
De natuur kent geen ge-
nade. Na een lange periode 
van onzekerheid, angst en 
verdriet dacht ik er net zo 
over. Soms duurt het even, 
maar gelukkig verwerk je 
dingen en kun je alle shit 
uiteindelijk wel een plekje 
geven. Life goes on: geluk-
kig zit in ieder mens een 
sterke drang om te overle-
ven. Het is goed dat je alle 
ellende achter je kan laten 
en kan doorgaan met leven. 
Je hebt oog in oog gestaan 
met de dood en weet dat je 
nooit alles in de hand kan 
hebben. Je besluit dat je 
alleen nog maar gaat ge-
nieten van het leven, het 
kan immers zomaar over 
zijn. Staan we hier wel vaak 
genoeg bij stil? Jammer 
genoeg vervaagt ook dat 
gevoel weer na een tijdje. 
Alle narigheid die het leven 
met zich meebrengt steekt 
vaak torenhoog uit boven 
de leuke dingen (waar het 
eigenlijk om gaat). 

Deze week werd ik weer 
met mijn neus op de feiten 
gedrukt. Iemand waar ik 
om geef krijgt op dit mo-
ment harde klappen van 
het lot. Na alle ellende waar 
hij eerder al doorheen is 
gegaan blijkt het nog niet 
genoeg te zijn geweest 
voor hem en zijn familie. 
Kanker is een walgelijk iets. 
Deze ziekte geeft je geen 
ruimte om de strijd aan te 
gaan.

Van het begin tot het einde 
is het leven met kanker een 
hel. Van het slecht nieuws 
verhaal aan de familie tot 
aan de bestralingen en 
chemo’s. Want wat is er 
nou lekkerder dan je leven 
in eigen handen hebben...? 
Iedereen zou moeten do-
neren vind ik. Er moet iets 
gebeuren in de oorlog tus-
sen de mens en zijn groot-
ste vijand. 

Carpe Diem

Mai

Muzikaal Talent in Zandvoort: 
Ruud Houweling

Met zijn band Cloudmachine heeft hij alweer zijn tweede cd 
op de markt gebracht. Ik heb het over de in Zandvoort woon-
achtige songwriter, zanger en gitarist Ruud Houweling. Eind 
2003 kwam zijn eerste cd uit die over het algemeen positief 
werd ontvangen. Afgelopen 14 oktober was de release van een 
tweede album, genaamd ‘Hum of Life’. 

door Stephanie Vork

“Als je van Bløf houdt, houd je 
hier misschien ook wel van”. 
Van huis uit is Ruud Houweling 
(38) grafi sch ontwerper, hij 
heeft de Hogeschool voor de 
Kunsten afgerond. “Ik wist 
eigenlijk altijd al dat ik iets 
met muziek wilde doen, maar 
in de tijd dat ik ging stude-
ren was er niet zo veel keus 
als tegenwoordig. Achteraf 
bleek dat ik misschien beter 
de Kleinkunstacademie had 
kunnen doen.” Uiteindelijk 
heeft Ruud toch bereikt wat 
hij wilde: zijn brood verdienen 
met muziek maken.

Muziek schrijven
Zelf vindt Ruud dat hij een 
laatbloeier is, maar dat komt 
waarschijnlijk omdat hij erg 
vroeg begonnen was met zijn 
passie. Op zijn 13e schreef hij 
al liedjes in het Engels! Op de 
muziek van The Beatles en 
Blondie leerde hij zichzelf de 
Engelse taal aan. Tekst vindt 
Ruud heel belangrijk in zijn 
muziek. “Je moet als songwri-
ter in de eerste plaats vanuit 
jezelf schrijven, over ervarin-
gen uit je leven. Ik maak per-
soonlijke muziek, maar toch 
probeer ik de liedjes open te 
houden, zodat iedereen zijn 
of haar eigen ervaringen er in 
kwijt kan. Met onze band cre-
eren we een bepaalde sfeer, 
we geven een melancholisch 
tintje aan de muziek. Ook 
met weinig tekst kan je veel 
zeggen.” Volgens Leo Blokhuis 

(bekend van Popquiz a-Gogo) 
kan je vrolijk en verdrietig 
tegelijk worden wanneer je 
luistert naar de nummers van 
Cloudmachine.

Zandvoort
Ruud Houweling schrijft zijn 
muziek vanuit zijn huis in de 
Oosterparkstraat. Hij komt 
hier oorspronkelijk niet 
vandaan. In 1997 is Ruud in 
Zandvoort komen wonen. 
Hij doet al aan windsurfen 
sinds zijn achtste en wilde 
dan ook altijd al graag aan 
de kust wonen. “Zandvoort 
was al een soort Hawaï voor 
mij. Het was een droom om 
aan het strand te wonen. Ik 
kan niet buiten de horizon, 
daarom zou ik ook nooit in 
een stad als Amsterdam 
kunnen wonen.” Ook vind 
Ruud de rust hier heel fijn. 
“Zandvoort heeft veel mooie 
plekjes, zoals de rustige 
straat waarin ik woon. Ik 
ben wel van dit dorp gaan 
houden.”

Serious Talent
Ben je benieuwd geworden 
naar Cloudmachine, die als 
allereerste band tot Serious 
Talent was verkozen op 3FM? 
Op 12 november treden ze 
op in Café Studio (Haarlem). 
De band heeft ook een eigen 
website: www.cloudmachine.nl
 Ruud: “Op een eerlijke manier 
muziek maken. Zo probeer ik 
de magie erin te houden.”

Opvallende Citroën C1 voor 
Greeven Makelaardij o.g.

Afgelopen zaterdag heeft Het 
Motorhuis Haarlem Zuid, o.a. 
dealer van Opel, Chevrolet en 
Citroën, een nieuwe Citroën 
C1 aan de actieve Zandvoortse 
makelaar afgeleverd. Beide 
bedrijven hebben een goede 
relatie met elkaar. Zo werd er 
tijdens de grote Zandvoortse 
Zomermarkt de gezamenlijke 
wedstrijd ‘Raad de Straat’ ge-
organiseerd, waarbij fraaie 
prijzen waren te winnen. De 

nieuwe bedrijfsauto moet 
natuurlijk een opvallende 
verschijning gaan worden in 
Zandvoort. Daar heeft recla-
meburo Sailfi sh uit Zandvoort 
van Menno Enthoven voor ge-
zorgd. Zij hebben een sportief 
ontwerp gemaakt en de auto 
prachtig beletterd. Met deze 
fl itsende Citroën zullen de 
makelaars, gevestigd aan de 
Louis Davidsstraat, haar klanten 
nóg actiever gaan bedienen.

Spinning ride

Marcel van Rhee, Claudine de 
Boer en Marja Spierieus heb-
ben de zes uur uitgefi etst. Een 
prestatie die zij zelf ook nog 
nooit eerder volbracht had-
den. Om exact 12.00 uur klonk 
het startsein. De deelnemers 
kwamen uit alle delen van de 
wereld: Zuid-Afrika, Brazilie, 
Engeland, Italië en Amerika. 
Keiharde muziek, begeleid 
door een live percussionist 
en een violiste, maakte de 
middag tot één groot feest. 

Om 18.00 uur precies, na de 
laatste zware loodjes, vermoei-
de kuiten en benen, maar wel 
ruim 3000 (!) calorieën minder, 
klonk het eindsignaal. Met een 
geweldige ervaring rijker reden 
de Zandvoorters weer huis-
waarts. Daar werd met een 
hapje en een drankje geproost 
op het behaalde resultaat. 
Voor meer informatie over 
spinning lessen kunt u bellen 
met Sportschool Kenamju, tel: 
5715829.

Afgelopen zondag werd in Schiedam een  Spin-a-Thon geor-
ganiseerd. Eén grote spinning ride die maar liefst zes uur 
duurde! Onder de 500 deelnmers ook drie spinning-fanaten 
van Kenamju Zandvoort.

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)
€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom



21

Zandvoortse Courant • nummer 44 • 2 november 2006

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zandvoort
November 2006

Uitagenda
Holland Casino

Vrijdag 3 november 21.30 - 00.00
Cross Over

Zaterdag 4 november 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 5 november 17.00 - 22.00
Perfect Match

Vrijdag 10 november 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 11 november 21.30 - 01.30
Ingram Washington

Zondag 12 november 17.45 - 21.00
Nederlands Musical Ensemble

Donderdag 16 november vanaf 20.00 uur
‘Vegas Night’
met Lee Towers en Elvis ’look-a-like’

Vrijdag 17 november 21.30 - 00.00
Las Vegas Disco

Zaterdag 18 november 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 19 november 17.30 - 21.30
One singing solo

Vrijdag 24 november 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 25 november 21.30 - 01.30
Blue tone bigband

Zondag 26 november 17.45 - 21.00
Nederlands Musical Ensemble

Woensdag 29 november vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day
Vol energie

Kijk voor het laatste nieuws op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Feesten & Events

De hele maand 
november waant 
u zich in Holland 
Casino Zandvoort
even in ’smashing’ 
Las Vegas! 
Met neonlights, 
showgirls, live 
artiesten, cocktails, 

special meals... een ervaring om nooit 
meer te vergeten.

Let the show begin!

• Welkomstdrankje
• Elvis
• Fabulous Shaker Boys
• Hamburgers
• Vegas Days beertender®
• Femmes Fatales
• Goochelaar
• Nederlands Musical Ensemble

Don’t miss the Vegas Night!

• Laurentis koffi ebuffet:
Mikael Eckman, de Barista, maakt 
heerlijke koffi e-specials en geeft een 
workshop melk opschuimen

• Sieraden van Energetix met magnetische 
krachten en maak kans op een originele 
armband. Test uw energiebehoefte

• Het Nederlands Musical Ensemble geeft 
positieve energie

Donderdag 16 november

Crazy Vegas Night 
met Lee Towers

Woensdag 29 november

Special Ladies Day
Vol energie op de koffi e

Poker Night Zandvoort

Elke maandag Poker Night 
Werk aan je pokerface.

Texas Hold’em No Limit - 
Cash Games

Vanaf 20.00 uur

Las Vegas here we come!

Elke dag in november
kans op de Bonus Jackpot:

een geheel verzorgde 
reis voor twee personen 
naar Las Vegas

en een andere spannende 
bestemming zoals New York, 
Parijs, Rio of Monte Carlo.

Bonus
Jackpot

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Vanaf 20.00 uur

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Het was stil op straat die vierde november. Eindeloos lege 
autowegen, zinloze stoplichten en kinderen die midden op 
de straat ongestoord voetballen. De autoloze zondag was  
afgekondigd door premier Joop Den Uyl. Volgens de Nationale 
Nostalgie Verkiezing verlangt de Nederlander van nu naar die 
realiteit van 1973 terug.

Dat blijkt uit een onlangs 
gepubliceerde uitslag van 
de ‘Nationale Nostalgie 
Verkiezing’ door nostalgie-
net.nl. De stemming verliep 
via internet en was zeer suc-
cesvol; 10.000 mensen deden 
mee aan de enquête.

Kijkers konden een keuze ma-
ken uit 40 filmfragmenten. 
Daaronder het huwelijk van 
Beatrix en Claus, commotie 
rond de minirok en het af-
scheid van Johan Cruijff. Enkele 
van de vele filmfragmenten 
die nog steeds te zien zijn. 
Met stip verkozen tot winnaar 
werd de filmimpressie over de 
autoloze zondag van ‘73. Op 
afstand gevolgd door het film-
fragment van Reinier Paping, 
winnaar van de Elfstedentocht 
in 1963. De derde plaats was 
voor Feyenoord, dat in 1970 de 
Europacup won. NostalgieNet 
roept ook alle Nederlanders 
op om zelf hun nostalgische 
foto’s, video of filmfragmen-

ten op het net te zetten. Op 
die manier ontstaat een ont-
moetingsplaats voor mensen 
die herinneringen koesteren 
en kan iedereen putten uit 
het ‘collectieve geheugen van 
Nederland’. Zo is er een met de 
dag groeiende videotheek van 
toegevoegde verhalen te zien. 
De internetkijker kan een keu-
ze maken uit een groot aan-
bod film/foto-fragmenten van 
andere internetgebruikers.

NostalgieNet is, in samen-
werking met Planet Internet, 
vorige week gestart met een 
televisiezender op internet. 
De verkiezing is het start-
schot voor een nostalgische 

terugblik op het Nederland 
van toen. In de Nederlandse 
Beeldarchieven ligt een schat 
aan materiaal waaruit het 
rijke verleden van Nederland 
spreekt. Verder is er op de site 
een nostalgische videotheek, 
een winkel ‘Van de Nostalgie’ 
en je kunt live kijken  
naar de zender. Zo komen in 
het tv-programma ‘Retourtje 
Toen’ onderwerpen voor 
als ‘Dansles’, ‘Mijn eerste 
brommer’ en ‘Spelletjes van  
vroeger’.

Autoloze zondag
Het Midden-Oosten wilde 
geen olie meer leveren, waar-
door de autoloze zondag bit-
tere noodzaak werd. Oorzaak 
van de boycot was het 
Nederlandse standpunt over 
‘de zaak Israel’. Gedwongen 
door olieschaarste, werd in 
ons land een soort distributie-
systeem opgezet waarbij elke 
autobezitter een stel benzi-
nebonnen kon krijgen. Kort 
daarna nam de regering het 
besluit de autoloze zondag in 
te stellen, alleen ambulances 
en politieauto’s mochten de 
weg op. Er volgden nog zes 
autoloze zondagen. Ondanks 
alle ongemakken werden 
de dagen absoluut niet on-
aangenaam ervaren door de 
Nederlandse bevolking.

Nostalgie van de autoloze zondag

Pensioenregister geen overheidstaak
“Een goede zaak, zolang de overheid maar niets hoeft te  
regelen.” Dat zei minister De Geus van Sociale Zaken over 
het voorstel van een nationaal pensioenregister op internet. 
Zo zou iedereen zijn pensioengegevens gemakkelijk kunnen 
opzoeken.

Een meerderheid van de 
Tweede Kamer gaf aan achter 
een nationaal pensioenregis-
ter te staan. In een dergelijk 
register zou iedereen moeten 
kunnen zien hoeveel pensioen 
hij of zij opgebouwd heeft. Het 
voorstel voor een nationaal 
pensioenregister was inge-
diend door het PvdA-kamerlid 
Depla, met steun van de rege-
ringspartijen CDA en VVD. 

“Mensen weten nu vaak niet 
hoeveel pensioen ze hebben 
opgebouwd en of het verstan-
dig is iets extra’s te sparen”, 

stelde kamerlid Depla. Om 
duidelijkheid te bieden zouden 
de Sociale Verzekeringsbank, 
verantwoordelijk voor de AOW, 
en de pensioenfondsen moe-
ten gaan samenwerken. Depla 
stelde voor alle gegevens in 
één pensioenregister onder 
te brengen, dat via internet 
te raadplegen is. De minister 
zou richtlijnen moeten geven 
om de automatisering bij de 
verschillende partijen te stan-
daardiseren. 

Minister De Geus gaf in een re-
actie op het voorstel aan dat het 

pensioenregister een goed idee 
is, maar geen overheidstaak. De 
Geus voelt er ook niets voor het 
pensioenregister voor te schrij-
ven in de nieuwe Pensioenwet 
die 1 januari 2007 moet ingaan. 
Pensioenfondsen zijn volgens 
hem goed in staat zelf een re-
gister te maken. De overheid wil 
wel meewerken aan een pensi-
oenregister door gegevens over 
de AOW te verstrekken. 

De Vereniging van Bedrijfsta
kpensioenfondsen (VB) zei in 
een reactie op het pleidooi blij 
te zijn met de oproep van de 
Kamer en de toegezegde steun. 
Volgens de VB zijn veel fondsen 
al bezig om te regelen dat hun 
klanten in één blik kunnen zien 
hoeveel pensioen ze hebben op-
gebouwd. Bron: ANP/Interpolis 
Pensioenen.

‘Buuf Overal Thuis’: 
de nieuwe huishoudhulp?

Senioren en moderne techniek. Of en in hoeverre die twee  
samengaan wordt in Utrecht onderzocht. De communica-
tie met ondermeer de buren speelt een grote rol, zodat het  
project de naam kreeg toebedacht van ‘Buur Overal Thuis’.

Zestig senioren in Utrecht kun-
nen het komende anderhalf 
jaar kosteloos gebruik maken 
van diverse domoticaproduc-
ten binnen het project ‘Buuf 
Overal Thuis’. Ze kunnen ge-
bruik maken van een basispak-
ket dat bestaat uit contact via 
een beeldscherm met familie 
of andere gebruikers van het 
project en personenalarme-
ring. Daarnaast kunnen ze 
ook kiezen voor diverse zaken 
uit het domoticakeuzepakket, 
zoals toegangscontrole door 
deurontgrendeling en video-
foon, zorg via beeldschermcon-

tact, mobiliteitsdetectie, nacht-
route-verlichting en huis- en 
lichtbediening. Het pakket kan 
meegroeien met de behoeftes 
van de gebruiker. ‘Buuf Overal 
Thuis’ maakt deel uit van het 
project ‘Toekomst Thuis’ van de 
provincie Utrecht. De provincie 
wil hiermee de invoering van 
zorg op afstand en van dom-
otica stimuleren. Domotica is 
een technologie om elektro-
nica-toepassingen en automa-
tisering te integreren in de wo-
ning. Het is de bedoeling om 
de leer- en gebruikservaringen 
breed te verspreiden. 

ANBO publiceert 
verkiezingsmanifest 

Wat belooft de politiek aan de senioren? Op vijf voor ouderen 
cruciale punten heeft de ANBO de verkiezingsprogramma’s 
laten vergelijken. Daarnaast publiceert de ouderenbond een 
verkiezingsmanifest, waarin de 50-plussers eigen aandachts-
punten voor de komende verkiezingen op een rij zetten. 

“Een en ander betekent niet 
dat ANBO een stemadvies 
geeft. Het enige advies dat 
wij u willen meegeven is: ga in 
ieder geval stemmen”, bena-
drukt ANBO-directeur Liane 
Wubbels. Op 22 november vin-
den de –vervroegde- Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. 
Veel aandacht gaat uit naar 
onderwerpen als vergrijzing, 
de toekomst van de AOW en 
zorgkosten. Uiteraard krijgt 
de nieuwe welzijnswet WMO 
de nodige aandacht.

Een verkorte weergave van 
de belangrijkste punten die 
de senioren voor de komende 
verkiezingen onder de aan-
dacht willen brengen zijn:
1- Open debat over de gevol-
gen van de vergrijzing en op-
lossingen bedenken. Punten 
zijn: financiering van het ou-
derdomspensioen, zoek naar 
kansen, geen bedreigingen. 
Het ‘spook van de vergrijzing’ 
dient te verdwijnen.

2- Inkomensproblematiek be-
kijken. Er moeten maatrege-
len komen ten aanzien van de 
AOW die niet is meegegroeid, 

het groeiend aantal ouderen 
met schulden en de eigen bij-
dragen voor de zorg. 

3- Andere beeldvorming ou-
dere werknemers. Ondermeer 
discriminatie van oudere 
werknemers moet voorko-
men worden.

4- Levensloopbestendige woon- 
en leefomgeving. Voldoende 
geschikte woningen bouwen 
met voldoende en betaalbare 
mogelijkheden van zorg aan 
huis. Tevens is een toeganke-
lijk openbaar vervoer brood-
nodig. 

5- Goed basispakket zorgver-
zekering, waarin bijvoorbeeld 
fysiotherapie en zittend zie-
kenvervoer standaard is, meer 
aandacht voor geriatrie en 
voor de wijze van indiceren.

De vergelijking van de ver-
schillende verkiezingspro-
gramma’s van de landelijke 
partijen plus het uitgebreide 
manifest zijn te bestellen 
bij de ANBO te Utrecht en 
op internet te downloaden:  
www.anbo.nl.
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SV Zandvoort zaterdag periodekampioen

Zandvoort begon enigszins 
nerveus aan de klus tegen 
Aalsmeer, dat een tweetal con-
necties met Zandvoort heeft. 
Zandvoorter John Keur speelt 
er al een aantal jaren en daar-
naast is de huidige trainer 
Wessel Colijn enkele jaren trai-
ner van Z’75 geweest. Al in de 
13e minuut kwamen de gasten 
op voorsprong door een foute 
kopbal van Bas Lemmens op 
keeper Jorrit Schmidt. Hierna 
een sterker spelend Zandvoort 
dat een vijftal minuten later al-
weer op gelijke hoogte kwam. 
Via een snelle aanval op de 
rechter vleugel kon Ferry Boom 
op maat Raymon Hölzken be-

dienen die wel raad wist hier-
mee, 1-1. Onze plaatsgenoten 
kregen voor de rust nog een 
tweetal ‘dotten’ van kansen om 
op voorsprong te komen die 
beiden verputst werden. In de 
32e minuut kwam Nick Post de 
geblesseerd geraakte Lemmens 
vervangen. Hij had slechts een 
zestal minuten plezier van zijn 
invalbeurt, want na een over-
treding op een doorgebroken 
speler kreeg Post een rode kaart 
en kon hij weer vertrekken. Op 
slag van rust kon Hölzken nog 
eens proberen om op voor-
sprong te komen. Een penalty 
zou Zandvoort die voorsprong 
moeten geven, alleen dan moet 

die ‘er wel in’. Slecht geplaatst 
en te zacht ingeschoten zorgde 
ervoor dat de bal niet meer dan 
een corner werd.

Dat een ploeg die met tien man 
speelt niet noodzakelijk de 
zwakkere is, bleek in de tweede 
helft. Veelal speelde het spel zich 
op de helft van Aalsmeer af. Na 
een corner van Hölzken kwam 
de bal pardoes voor de voeten 
van Ivar Steen. De middenveld-
speler haalde uit en bracht zijn 
ploeg op voorsprong, 2-1. het 
zou genoeg zijn. Aalsmeer pro-
beerde nog wel wat maar kon 
geen vuist maken. Zandvoort 
had de eerste periodetitel van 
het seizoen. De oogst had ech-
ter ook een schaduwzijde. De 
scheidsrechter had maar liefst 
8 gele kaarten en één rode laten 
zien. Vier gele voor de gasten en 
de rest voor Zandvoort. Het zal 
wel in nevelen gehuld blijven 
waarom sommige scheidsrech-
ters veel kaarten nodig hebben 
om een wedstrijd tot een goed 
einde te brengen.
Komende zaterdag speelt 
Zandvoort zaterdag thuis te-
gen Marken dat op de laatste 
plaats staat en dat dit weekend 
met 1-2 verloor van ZCFC. Deze 
wedstrijd begint om 14.30 uur.

Voetbal

SV Zandvoort zondag als  
los zand aan elkaar

In de eerste helft ging het al-
lemaal nog wel een beetje. 
Zandvoort stond weliswaar 
onder druk, maar daar was 
door de routine van Aron 
Kuilder nog onderuit te ko-
men. Ook verdediger Stijn 
Stobbelaar liet zich niet on-
betuigd. Zandvoort kon zo nu 
en dan zelfs bij het doel van 
de gastheren komen maar 
verder dan ook niet. Toch 
kwamen onze plaatsgenoten 
op voorsprong. Na een afge-
slagen aanval van Zandvoort 
kwam het leer plots voor de 
voeten van Patrick Koper die 
met een droge schuiver zijn 
ploeg aan een voorsprong 
hielp. Het was tot aan de thee 
de enge treffer van dit povere 
duel en daar was keeper Mans 
zeker debet aan!

Ondanks dat Zandvoort de 
tweede helft met de wind 

in de rug speelde kwam het, 
vooral het eerste half uur, 
nog maar nauwelijks over de 
middenlijn. Er was geen over-
leg en geen organisatie meer 
bij de jonge spelers. Irritaties 
werden op de tegenstander 
en de scheidsrechter afgere-
ageerd waardoor er nog nau-
welijks van voetbal gesproken 
kon worden en er onnodige 
gele kaarten werden opgelo-
pen. Zwanenburg profiteerde 
daar dankbaar van en met 
twee doelpunten van Gijs de 
Best en één van Bas Kooter 
stuurden zij onze plaatsge-
noten met een 3-1 nederlaag 
terug naar huis.
Zandvoort moet komend 
weekend het thuis opnemen 
tegen de nieuwe fusieclub van 
Haarlem: Olympia Haarlem 
dat twee plaatsen lager op de 
ranglijst staat. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur.

Voetbal

Het is trainer Pieter Keur en zijn selectie gelukt om de eerste 
periodetitel van dit seizoen in de wacht te slepen. Op sportpark 
Duintjesveld werd Aalsmeer aan de zegekar gebonden zodat 
onze plaatsgenoten niet meer ingehaald konden worden.

Het eerste zondagelftal van SV Zandvoort heeft in Zwanen-
burg een nederlaag geleden. Na een 0-1 voorsprong bij rust, 
verloren de voetballers van trainer Berry Buytenhek kans-
loos met 3-1. Buytenhek kon geen beroep doen op Hans Engl 
(zware liesblessure) en zijn beide kepers, waardoor hij  
A-juniorenkeeper Matthijs Mans had opgeroepen om het 
Zandvoortse doel te verdedigen.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Daverende slotraces op Circuit Park Zandvoort

In de eerste race was het Jan-
Joris Verheul die een voor-
sprong van 7 punten moest 
verdedigen. Verheul won de 
eerste race met zijn grootste 
belager Ricardo van der Ende 
op plek nummer twee. Van 
der Ende liet in de eerste race 
de snelste ronde noteren en 
werd tweede. Daardoor kon 
Verheul slechts één puntje 
weglopen.

In de tweede race had Van 
der Ende de beste plek om 
te vertrekken. De Poeldijker 
bedacht een gewaagde stra-
tegie en ging van het gas af 
om het veld in elkaar te laten 
lopen. Door deze tactiek zou 
de kans op fouten bij de rij-
ders die achter Van der Ende 
zaten toenemen, waarbij ook 
Verheul enig risico zou kunnen 
lopen. Wat Van der Ende be-

dacht gebeurde ook: Verheul 
viel terug tot de zesde positie. 
Echter, Van der Ende zelf viel 
ook een plek terug en moest 
toezien hoe Tim Coronel de 
eerste plek innam. Omdat 
even later zowel Coronel als 
Van der Ende werden bestraft 
voor ongewenst gedrag op de 
baan, werd Bas Schothorst de 
winnaar, Verheul werd twee-
de en lachende derde werd 
zelfs Zandvoorter Allard Kalff 
die Sebastiaan Bleekemolen 
verving. Verheul werd door 
deze correctie van de wed-
strijdleiding kampioen en Van 
der Ende zat stevig balend bij 
zijn team. Zandvoorter Dillon 
Koster reed twee onbedui-
dende races.

BRL Light
In de BRL light dacht Theo 
Stor een podiumplek te heb-
ben in de eerste race. Maar 
Stor bleek tijdens de safety 
car te hebben ingehaald en 
dat mag volgens de regels 
nu eenmaal niet. Stor werd 
teruggezet naar de vijfde 
plaats en kon zijn beker dus 

Autosport

Het seizoen zit er op. Een mooiere afsluiting van het  
seizoen kon het Circuit Zandvoort zich niet wensen. Voor-
al de ontknoping bij de BenQ-Siemens BMW 130i cup was  
bijzonder spannend. 

inleveren. Peter Furth reed 
in de eerste race niet erg 
opvallend en in de tweede 
viel hij uit. Kampioen werd 
Hoofddorper Marijn van 
Kalmthout.

BRL V6
Bij de BRL V6 leek het op de 
voorhand dat Jacky van der 
Ende de beste papieren had, 
maar uiteindelijk moest hij in 
de eerste race de strijd staken. 
Winnaar van die race werd 
Donald Molenaar, maar toch 
was het uiteindelijk Sandor 
van Es die het kampioenschap 
binnenhaalde. Hij werd twee-
de in de tweede race achter 
de winnaar Donny Crevels. 
In de eerste race speel-
den de Zandvoorters Allard 
Kalff, Danny van Dongen en 
Sebastiaan Visser geen grote 
rol, terwijl in de tweede race 
het Kalff was die de onder-
linge strijd in zijn voordeel 
besliste. 

Formule Ford
In de First Division was het 
kampioenschap al beslist. 
Nicky Catsburg was daar al 
kampioen. Zandvoorter Jan 
Paul van Dongen maakte een 
weekend mee om maar snel 
te vergeten.

Seat
Bij de Shell Helix Seat Cupra 
Cup viel de beslissing zater-
dag na de lange afstands-
race. De damesequipe Sheila 
Verschuur en Sandra van der 
Sloot wist het kampioen-
schap binnen te halen met 
een overwinning. Verschuur 
pakte ook zondag de overwin-
ning.

Clio
In de DunlopSportMaxx- 
ClioCup was de strijd ook 
al voortijdig beslist. Mike 
Verschuur behaalde de natio-
nale titel al tijdens de Trophy 
of the Dunes. Teamgenoot 
Tim Buijs was de ‘helpende’ 
hand, door Verschuurs enig 
concurrent Bertus Sanders 
behoorlijk het leven zuur 
te maken. Diezelfde Buijs 
maakte zich bij Sanders 
al onmogelijk door in de  
Audi S Bocht op zijn linker 
achterwiel te rijden. Hoevert 
Vos dacht de winst op zak  
te hebben in de Junior Cup,  
maar werd teruggezet. 
Winnaar werd uiteinde-
lijk Martin van de Brink. 
Voor Hoevert Vos was 
dat allemaal een zorg, 
want hij had de nationale  
titel toch al op zak. 

Walk-over voor handbalsters

Alleen in het begin van de 
wedstrijd kon RKDES bij 
blijven. Na 3-3 kwam de ZSC 
aanval los en bezorgde de 
Aalsmeerse keepster han-
den vol werk, waar ze echter 
niet tegen bestand bleek. 
Via 6-3, 8-5 en 12-5 werd de 

ruststand 13-7. De ZSC wist 
met vele snelle breaks al 
voor de pauze de winst vei-
lig te stellen.

Het Zandvoortse bombar-
dement op het RKDES doel 
ging na de pauze gewoon 

De handbalsters van ZSC zijn de zaalhandbalcompetitie in de 
3e klasse  met een klinkende overwinning begonnen. Tegen 
RKDES 2 uit Aalsmeer werd het 26-11. 

ZHC-dames kansloos
Het dameshockeyelftal van ZHC heeft de opgaande lijn na de 
verrassende overwinning op Voorhout niet kunnen voortzet-
ten. De thuiswedstrijd tegen Spijkenisse werd kansloos met 
0-4 verloren. Een score die al bij de rust werd bereikt.

In de eerste helft werd al snel 
duidelijk dat Spijkenisse een 
goed ingespeelde ploeg was. In 
de eerste tien minuten kon ZHC 
de stickvaste aanvalsters van 
Spijkenisse nog onder controle 
houden. Na 11 minuten was het 

echter na een fraai uitgevoerde 
aanval al 0-1. Spijkenisse bleef 
de betere ploeg en Zandvoort 
moest zich beperken tot uit-
vallen. Ondanks uitstekend 
werk van keepster Marije van 
der Meulen werd het in de 18e   

door. De Aalsmeerse keep-
ster moest nog eens der-
tien keer de bal uit het 
net halen, terwijl dat aan 
Zandvoortse kant slechts 
vier maal noodzakelijk was. 
De doelpunten van ZSC wer-
den gemaakt door Romena 
Daniëls 9, Laura Koning 6 
en Lucia v.d. Drift en Debbie 
Tibboel ieder 3, Asia Bakkali 
en Martine Balk beiden 2 en 
Kristel Gaazebeek 1.

minuut 0-2 na een ongeluk-
kig moment in de ZHC-de-
fensie. Nog voor de rust wist 
Spijkenisse de voorsprong op te 
voeren tot 0-4.
Na de pauze leek ZHC een zwa-
re nederlaag tegemoet te gaan. 
Onder leiding van centrale ver-
dedigster Willemijn Stoopman 
en keepster Van der Meulen her-
stelde het team zich en wist na 
rust doelpunten te voorkomen. 
Spijkenisse nam een verdiende 
overwinning mee naar huis. 

Handbal

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  De adver-

teerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Albatros 
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Del Mar, Café Restaurant
DistriQ
Gall & Gall
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.

Haarmode Marjo Fijma
Hema
Het Plein
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Meijershof, Restaurant
Mollie & Co.
P. van Kleeff
Pluspunt
Sandd
Selekt Mail
Take Five
Thomashuis
Tinkerbell
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Peter Furth kende geen fijn weekend
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 STATIONSSTRAAT 17/14 ZANDVOORT

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen
• Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,
2 slaapkamers en een moderne badkamer

• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
• Geheel uitgevoerd met stucwerk
• Nabij het strand en centrum gelegen 
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

 WITTE VELD 59 ZANDVOORT

• In kindvriendelijke omgeving, nabij uitvalswegen
en strand gelegen ruime tussenwoning met erker

• Moderne keuken v.v. Siemens apparatuur, 4 slaapkamers
• Achtertuin met houten schuur en achterom
• Parkeren op eigen terrein
• In 2005 gehele buitenzijde geschilderd 
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vraagprijs: € 375.000,-

Vraagprijs: € 189.000,-

 DE RUYTERSTRAAT 76 ZANDVOORT

• Goed onderhouden royaal 4-kamerhoekappartement
met zonnig balkon en zeezicht

• Op de 2e verdieping gelegen en v.v. een moderne keuken, 
moderne badkamer en 3 slaapkamers

• Gebouw is voorzien van lift
• Het is mogelijk een garage nabij het complex te huren
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 224.500,-

 VINKENSTRAAT 13 ZANDVOORT

• Nabij de zuidduinen gelegen woning met 4 slaapkamers
en vrij uitzicht op plantsoentje

• L-vormige open keuken, woonkamer met toegang naar de 
tuin, 4 slaapkamers en een lichte badkamer v.v. ligbad/douche

• Betegelde achtertuin op het zuiden met stenen schuur
• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
• Woonopp. ca. 125 m2, perceeloppervlakte 152 m2

Vraagprijs: € 349.000,-

 CELSIUSSTRAAT 192/12 ZANDVOORT  

• Modern hoekappartement op de 2e verdieping gelegen
• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy
• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne 

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche
• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt over 

een lift en een gemeenschappelijke daktuin
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

TJERK HIDDESSTRAAT 91 ZANDVOORT

• Op de 6e verdieping gelegen 3-kamerappartement 
(thans 2 kamers) met zonnig balkon op het zuidoosten

• Fantastisch uitzicht en nabij het strand gelegen
• Dit complex is v.v. 2 liften en beschikt over een 

afgesloten parkeerterrein en berging in de onderbouw
• Grotendeels voorzien van dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 70 m2

Vraagprijs: € 179.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

Wat kan uw woning opbrengen
op de huidige markt?

Hoe gaat de verkoop
van een woning in z’n werk?

Op deze en andere vragen
geven wij u graag antwoord.

Bel ons voor het maken
van een vrijblijvende afspraak!

VERKOOPADVIES

CVL_Adv_ZC0644.indd   1 31-10-2006   15:39:57
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13 november 
de Milieu-interactieavond  

in het Raadhuis – kom ook!!

De Mannetjes

GroenLinks: 
gemeentebestuur

 zooitje

‘Nu maar hopen dat ze zelf 
het goede voorbeeld geven’

Ondanks dat de zadelkamer 
van het bedrijf was afgeslo-
ten, zijn de dieven de manege 
binnengedrongen en zijn alle 
kasten die niet grondig waren 
afgesloten, open gemaakt en 
doorzocht. Zadels van minder 
waarde werden niet meege-
nomen. Of de eigenaren ver-
zekert zijn tegen deze diefstal 
is nog niet duidelijk. Vaak 
wordt er alleen uitgekeerd als 
er aan de gebouwen inbraak-
schade is ontdekt. Dat is nu 

niet het geval. Een manege 
is een betrekkelijk open in-
stelling. Paarden moeten nu 
eenmaal frisse lucht hebben 
en daarom zit niet alles pot-
dicht.

Landelijk
Het is de laatste jaren sche-
ring en inslag dat maneges 
bezoek krijgen van leden van 

het inbrekersgilde. Onlangs 
was stal De Naaldenhof in 
Bentveld ook slachtoffer van 
inbrekers die het op zadels 
hadden voorzien. De overkoe-
pelende organisatie van ma-
negehouders FNRS, heeft zelfs 
een website gemaakt (www.
zadeldiefstal.nl) waarop men 
kan zien wanneer en wat voor 
soort zadels zijn gestolen. 

Honden
De eigenaar van manege 
Rückert heeft dag en nacht 
drie honden op zijn erf lopen. 
Deze hebben geen van drieën 
alarm geslagen. Wel was het 
teefje de volgende dag der-
mate van streek dat ze de 
hele dag heeft overgegeven. 
Men vermoedt dat ze is ver-
giftigd en daardoor niet heeft 
aangeslagen. 

Oproep
De politie heeft uit getui-
genverklaringen opgemaakt 
dat een tweetal mannen 
zich met een witte auto uit 
de voeten hebben gemaakt. 
Eventuele getuigen worden 
verzocht om zich te melden 
bij de politie van basisteam 
Kennemerland Zuid, via te-
lefoonnummer 0900-8844. 
Dit kan ook anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem, telefoon-
nummer: 0800-7000.

Politiek  P17 Algemene Beschouwingen
Sport  P23 Basketbal

Geldig t/m zondag 12 november

• 10 Oliebollen € 5,95
• 4 Croissants € 2,25
 (4 halen – 3 betalen!)
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 

Verse koffi e, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

NIEUW
In de nacht van zondag op maan-
dag zijn bij ruitersportcentrum 
manege Rückert elf zadels gesto-
len. De zadels vertegenwoordigen 
een grote waarde (sommigen wel 
tot €2500) en waren allen van 
particuliere ruiters en amazones. 

Zadels gestolen bij manege Rückert

Surfen in Zandvoort
EMM biedt Wethouder Toonen 

woonwensenonderzoek jongeren aan 

Jonge starters willen wel de-
gelijk in Zandvoort wonen 
maar zoeken ook fl ink bui-
ten de gemeentegrenzen. 
Jongeren zijn zeer kritisch 
als het gaat om huurwonin-
gen. Slechts 3 procent van de 
3000 jongeren die in Zuid-
Kennemerland reageren op 
een woning, wil ook echt die 
woning betrekken. De rest is 
puur aan het rondkijken of 
reageert om ingeschreven te 
blijven staan.

Dit zijn een paar van de
belangrijke conclusies uit
het rapport ‘Surfen in 
Zandvoort’, het woonwen-

senonderzoek dat door 
EMM onder Zandvoortse 
jongeren is uitgevoerd. 
Afgelopen donderdag pre-
senteerde de Woningbouw-
vereniging het rapport en 
overhandigde het aan wet-
houder Toonen.

Volgens EMM directeur Jos 
Broerse is het duidelijk dat 
jonge starters niet zomaar 
een huis betrekken en echt 
wachten op een goed aan-
bod: “Stel je krijgt een huis 
toegewezen waar je eigenlijk 
niet tevreden mee bent maar 
je neemt het toch, dan duurt 
het weer jaren voordat je iets 
anders toegewezen krijgt. 
Dan liever een tijd wachten 
en sparen voor iets wat je 
echt wilt.”

Volgens Broerse kunnen de 
gemeente en de EMM veel 
met de uitkomsten van het 
rapport. Er komt en woonvi-
sie namens de gemeente uit 
waar nu de wensen van jon-
geren zeer serieus genomen 
worden. De EMM ziet veel 
brood in een nieuwe vorm 
van communicatie. “De wo-
ningkrant is passé, misschien 
moeten we een soort van 
smsdienst opzetten”, aldus 
Broerse. 

 
 

EMM biedt 
Wethouder Toonen 

woonwensenonderzoek 
jongeren aan 

Surfen in Zandvoort
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Waterstanden
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Familieberichten Column

moet ik leren luisteren naar 
mijn lichaam. Dat is best 
moeilijk want na alle com-
motie word ik van ‘niets 
doen’ al moe. Ondertussen 
heb ik de draad van alledag 
opgepakt. Zelfs ‘t politieke 
lijntje probeer ik weer te vol-
gen. Toch heb ik geen zin om 
naar de raadszaal te gaan 
waar de heroverweging RFP 
Middenboulevard besproken 
wordt. Heerlijk onderuit ge-
zakt besluit ik om de raads-
vergadering via de lokale ra-
dio ZFM te beluisteren.

Zo te horen is er, aan het 
begin van de bijeenkomst, 
verwarring over de aan-
spreektitel voor waarnemend 
burgemeester Hester Maij. Is 
het; burgemeester, mevrouw 
de voorzitter of voorzitter? 
Gelukkig gaat ‘mevrouw de 
burgemeester’ onverstoor-
baar door op haar eigen 
‘wijze’. Verkeerd gemaakte in-
terrupties worden door onze 
Maij fl ink afgestraft. Zelfs 
wethouder Bierman moet er 
aan geloven. Maij vindt dat 
zijn zinnen best korter kun-
nen. Bierman heeft het snel 
door en vervolgt zijn betoog 
kort en bondig. “Ja, we hebben 
het zwembad aangekocht” 
beantwoordt hij de vraag van 
GBZer Draijer. Helaas wordt 
er niet gevraagd waaróm de 
gemeente het bad heeft aan-
gekocht. Misschien moet het 
college zwemlessen nemen 
om het fi nanciële hoofd bo-
ven water te houden? Want 
met de strategische aanko-
pen van diverse appartemen-
ten in het Middenboulevard 
gebied raakt de algemene pot 
snel leeg. Straks heeft het col-
lege, met 75% gemeentelijke 
aandelen, de grootste vinger 
in de Fenemapap. Dus kan er 
gesloopt worden. Heel slim!

Trouwens de uitspraak van 
Bierman “toekomstige bewo-
ners in de Middenboulevard 
zijn tegelijk toeristen” ver-
baast mij bijzonder. Op zulke 
toeristen zit Zandvoort niet 
te wachten. Zelfs niet op zijn 
vage plankaart, waar wel of 
geen hoogbouw op staat en 
waar open pleinen opeens 
vol gebouwd worden. Al meer 
dan 14 jaar luister ik naar 
deze hersenspinsels over de 
Middenboulevard. Kijk en daar 
word ik zó moe van. U ook?

Nel Kerkman

Cartoon  Hans van Pelt

Volgens mij... 

Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt

Intens verdrietig hebben we zeer plotseling 
afscheid moeten nemen van onze allerliefste
Pieter Johan Veenman

Piet
Pieter Johan Veenman

* Zandvoort, 27-11-1950         † Haarlem, 6-11-2006

 ‘Mijn grote liefde’ ;  Monique Veenman
 ‘Onze lieve papa’ ;  Patricia en Richard

 Nel en Jolanda 
 Oma en Henk 
 Jacques, Karin, Grace en Steven

Donderdag 9 november a.s. is er gelegenheid 
om afscheid te nemen van Piet tussen 
20.00 en 21.00 uur in het rouwcentrum aan 
de Tollenstraat te Zandvoort.
Vrijdag 10 november is de crematie in 
Crematorium Haarlem aan de Vergierdeweg 
271 in Haarlem-Noord om 14.00 uur.

Indien u geen rouwkaart ontvangen heeft, 
gelieve deze kennisgeving als zodanig te 
beschouwen.

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

Burgerlijke stand
28 oktober 2006 - 3 november 2006 

Geboren: 
Melanie, dochter van: 
Berg, Arlan en: van der Storm, Debby Maria.
Martijn Roelof, zoon van: 
 Caminada, Maarten Diederik en: Abels, Clara Anne.

Ondertrouwd:
Heinen, Petrus Maria JosepHubertus en: Koper, Karin.

Gehuwd:
van Essen, Rudolf en: Winkel, Jessica Estella.

Overleden:
Molenaar geb. Welage, Johanna, oud 84 jaar.
Sauveur geb. Wittig, Renate Kornelia, oud 84 jaar.

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Peter van der Veld 
wordt     

Van harte gefeliciteerd 
van je hele familie!

HOERA! HOERA! HOERA! HOERA!

HOERA! HOERA! HOERA! HOERA!

bezoeker en dat is wat wij ook 
voorstaan. Overigens was in 
het project ‘Bereikbaarheid 
Kust’ allang voorzien in deze 
pendel en dat gaat dan nu ge-
beuren”, aldus Van Leeuwen.

Hans Voerknecht, projectlei-
der: “We maken de prijs van 
de combikaart, parkeren en 
bus, absoluut concurrerend. 
Zeg maar zo rond de prijs die 
je kwijt bent om je auto in 
Zandvoort te parkeren plus de 
busreis. In Vijfhuizen is altijd 
plaats en dus is het veel ge-
makkelijker om daar je auto 
te ‘stallen’ dan in een over-
vol Zandvoort.” Hij verwacht 
niet dat de pendel direct alle 
fi leproblemen zal oplossen, 
“maar het wordt wel beheers-
baarder.” Naar alle waarschijn-
lijkheid komt er een scenario 
voor mooi weer en één voor 
minder mooi weer. Wanneer 
de pendel van start zal gaan is 
nog niet bekend gemaakt.

Pendelbussen naar 
Zandvoortse strand

De pendel is een onderdeel 
van het provinciale project 
‘Bereikbaarheid Kust’, dat in 
2007 zijn derde jaar ingaat. 
De bus zal een stuk van de 
Zuidtangent volgen tot de 
Zijlweg. Daarna zal hij via 
het Brouwerskolkje naar de 
Zeeweg rijden alwaar, met 
grote drukte, een vrije bus-
baan gecreëerd zal worden. 
De eerste halte is bij het 
Bloemendaalse strand, om 
te voorkomen dat de pendel 
als reguliere lijndienst gaat 
worden gebruikt. Vervolgens 
zal via diverse haltes naar 
Zandvoort zuid worden gere-
den. De route is afgelopen zo-
mer vanuit de lucht uitgestip-
peld als één van de rustigste.

Han van Leeuwen, voorzitter 
van de stichting Strandbus, 
is van mening dat de pendel 
de plannen van zijn stichting 
niet doorkruist. “Het versterkt 
de mobiliteit van de strand-

Komend strandseizoen zal er vanaf de parkeerplaats van de 
Floriade in Vijfhuizen een buspendel naar het Zandvoortse 
strand worden on-
derhouden. Die par-
keerplaats heeft een 
capaciteit van enkele 
duizenden auto’s en 
zal worden gebruikt 
als transferium. Deze 
bus zal alleen aan 
de boulevards zijn 
halteplaatsen heb-
ben.

Piet
“Lieve gabber van ons”

We missen je nu al.

Monique, Patricia, Richard en familie 

veel sterkte.

 

Henk, Annemieke, Tom, Anke, Joke,

Peter, Cockey, Cees, Bets, Carl, 

Marianne, Ab, Carolien, Harry, 

Susan, Cees en Annemiek. 

Onze grootste fan is er niet meer

Bedankt Piet, voor al die gezellige jaren

Wij wensen Moniek, Patricia, Richard
en de familie veel sterkte toe

Han en Harro

I.v.m. het afscheid van Piet Veenman 

is restaurant  Mollie & Co 

vrijdag 10 november gesloten.
 

Boeiende Genootschapsavond
De plaats van het voormalige Schuitengat is in de 
huidige structuur van de kustbebouwing niet meer 
terug te vinden. Genootschapsvoorzitter Ger Cense 
gaf afgelopen vrijdagavond in De Krocht inzicht in 
de plaats van deze voor de Zandvoortse scheeps-
vaart ooit zeer belangrijke plek.
Aan de hand van his-
torische beelden toon-
de Cense aan dat het 
Schuitengat destijds te 
vinden was ter hoogte 
van het Van Fenemaplein, 
in rechte lijn van de 
plaats waar nu het beeld 
‘het oude mannetje’ 
van beeldhouwer Kees 
Verkade staat. Cense 
liet aan de hand van 
recente en historische 

beelden zien dat de hui-
dige Pakveldstraat de 
route vormde naar het 
Schuitengat. Bedacht 
moet daarbij worden dat 
het hu dige Café Neuf 
(toen nog De Kousenpael) 
destijds het einde van het 
dorp was. Zijn boeiende 
uitle g maakte de bijna 
volle zaal weer een stukje 
wijzer over de geschiede-
nis van Zandvoort.

Trio Johan Clement en Stochelo 
Rosenberg: een perfect team

door Lienke Brugman  

De in een zigeu-
nerkamp geboren 
Stochelo komt uit 
een muzikale familie. 
Hij begon met gitaar-
spelen op 10jarige 
leeftijd en op zijn 12e 
won hij al de eerste 
prijs in een TV wed-
strijd. Gitaarles kreeg 
Stochelo van zijn va-
der en van zijn oom 
Wasso Grunholz. Het 
meest leerde hij ech-
ter door te luisteren 
naar de opnamen van zijn held 
Django Reinhardt. De invloed 
van deze gitarist was ook dui-
delijk merkbaar bij zijn optre-
den. 

Met zijn magische vingers 
speelde Stochelo net zo ge-
makkelijk solo als onder bege-
leiding. Pianist Johan Clement 
deed echter aan vingervlugheid 
niet onder voor Rosenberg. Een 
geweldig optreden met Eric 
Timmermans (contrabas) en 
Frits Landesbergen (drums). 
Gelukkig speelde Frits ook nog 
twee stukken op de vibrafoon, 
waarvoor hij zoals altijd een 
daverend applaus ontving. In 
Song for Isaah, een stuk dat 
Stochelo voor zijn zoontje 
schreef, hoorde je duidelijk de 
invloed en liefde voor de zi-
geunermuziek, evenals in zijn 
solo gespeelde nummer Lissen. 
Fantastische improvisaties op 
bekende melodieën in bijvoor-
beeld Blues for Django, Body en 
soul en Honeysuckle rose. “Dit 

is bovenmenselijk, wát een gi-
tarist is dit” en “het grenst aan 
het ongelofelijke”, klonken de 
complimenten voor een bege-
nadigde gitarist in de pauze. 

“Geweldig om voor zo een en-
thousiast publiek te spelen”, 
complimenteerde Rosenberg 
zijn toehoorders. “Wat een 
akoestiek zit er trouwens in 
deze zaal!” Wie nog een keer 
wil genieten van Rosenbergs 
gitaarmuziek of dit optreden 
heeft gemist, kan op 24 no-
vember naar de Philharmonie 
te Haarlem. Daar treedt het 
volledige Rosenberg trio op sa-
men met Louis van Dijk en Frits 
Landesbergen.

Het volgende optreden in De 
Krocht is op 10 december. Dan 
treedt Madeline Bell op samen 
met het trio van Johan Clement. 
De entree is dan €15. Wel snel 
reserveren want de belangstel-
ling hiervoor is groot. 
www.jazzinzandvoort.nl 

Wie afgelopen zondag een bezoek aan ‘De Krocht’ heeft ge-
mist mag er spijt van hebben! Gitarist Stochelo Rosenberg 
trad op voor een select gezelschap. “Eigenlijk had ‘De Krocht’ 
bomvol  moeten zitten”, aldus Eric Timmermans na afl oop van 
het concert. “Waar krijg je de gelegenheid om een zo getalen-
teerde gitarist te zien spelen voor zo een lage entree!”
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November
Zandvoort 500. Race om Winter 
Endurance Kampioenschap (WEK), CPZ

Cabaret: Jaap Mulder met ‘Velkommen 
til aars’. Theater van Circus Zandvoort. 
Aanvang 20.15 uur, entree €12,00

Kerkplein concert: Mozart in concert. 
Protestantse kerk, aanvang 15.00 uur, 
gratis toegankelijk. Elise Keep–sopraan,
Paul Waerts–piano. 
Dames Vocaal Ensemble. 
Afscheidsconcert in Gebouw De Krocht, 
aanvang 15.00 uur, toegang gratis

Inlooppunt bibliotheek Zandvoort.
Onderwerp: nieuwe Wmo.  
Aanvang 10.00 uur

Nieuwe ledendag ANBO. 
Gemeenschaphuis, 14.00-16.00 uur

Najaarsconcert Seniorenkoor 
‘Voor Anker’. Gebouw De Krocht.
Aanvang 14.30 uur

Feestmarkt. 3e feestelijke mega-markt 
van dit jaar, door het gehele centrum. 
Met diverse soorten straatvermaak.
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Vraag naar onze Molenkrant. Boordevol weetjes en aanbiedingen.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Raadsel opgelost

Twee weken geleden werd 
er in oog en oor gevraagd 
wie de oplossing wist van 
de tekst op de muur van een 
bunker. Intussen is de tekst 
bekend bij de Zandvoortse 
bunkerploeg. Op een spe-
ciale plek, diep onder het 
zand, heeft de groep diver-
se bunkers ontdekt in het 
Kraansveld. Bij het openma-
ken van de bunkers kwam 
men unieke tekeningen 
tegen van de Russen die 
tijdens de 2e WO daar ge-
legerd waren. De spreuken 
en tekeningen van vlaggen 
geven een tijdsbeeld aan 
waarin de Russen hier ver-
bleven. Deze bunkers zijn 
uniek in Zandvoort omdat 
er normaal nooit vlaggen op 
de muren werden geschil-
derd. De getoonde tekst van 
de foto in oog en oor bete-
kent: ‘Vrees zal de dood niet 
wijken’. Voor meer info be-
kijk dan www.zandvoortse-
bunkerploeg.nl

Alternatieve route
De fractie van het CDA heeft 
een brief naar het college 
gestuurd om aandacht te 
vragen voor een andere 
route voor buslijn 81. Door 
de werkzaamheden aan de 
Zandvoortselaan (z)onder 
de bomen rijdt de bus een 
ander traject die voor bewo-
ners van Huis in de Duinen 
en bewoners van Zuid on-
gunstig uitvalt. Doordat 
de bus een andere richting 
neemt is het voor menigeen 
ondoenlijk om bij Pluspunt 
in Noord te komen. Het ver-
zoek is of er via de Tolweg/
Frans Zwaanstraat/v.d. 
Werfstraat/Dr.Gerkestraat 
gereden kan worden. De 

werkzaamheden van de be-
wuste straat zullen 
minstens een half 
jaar gaan duren 
en vooral met het 
slechte weer in het 
verschiet, zou het 
handig zijn als het 
verzoek wordt inge-
willigd. 

Nog een verzoek
Een inwoonster van Zandvoort 
heeft ook een brief aan 
het college ge-
stuurd. Zij vraagt 
aandacht voor 
het volgende. 
Ongeveer 5 jaar 
geleden heeft zij 
een gehandicap-
te parkeerplaats 
op kenteken 
aangevraagd die 
toen kosteloos 
werd verstrekt. Ondertussen 
is er een nieuwe auto gekocht 
met gevolg dat het kente-
ken niet meer klopt met die 
van het bord voor haar deur. 
De Gemeente heeft het ken-
teken veranderd en diende 
een rekening van € 158,00 
in. De belanghebbende ver-
baasde zich over de hoogte 
van het bedrag en vroeg aan 
de gemeente de reden. Men 
vertelde haar dat het bedrag 
verantwoord zou zijn omdat 
het bord wordt meegenomen 
naar de Remise om het te 
voorzien van een nieuw ken-
teken. Bij navraag aan degene 
die het werk heeft uitgevoerd 
bleek dat de verandering van 
het bordje ter plaatse voor de 
deur is gedaan in plaats van 
bij de Remise. Waarom moet 
de vervanging zo duur zijn is 
de vraag van deze mevrouw? 
Het is best veel geld voor het 
verwijderen van een paar 
plakletters en cijfers voor ie-
mand die het fi nancieel al 
moeilijk heeft. Wij hebben er 
geen antwoord op, misschien 
iemand anders wel? 

Gratis parkeren
We blijven even bij het ver-
voer want per 1 november 
kan er weer gratis gepar-
keerd worden op de Zuid 

Boulevard. Over de par-
keermeter hangt een plas-
tic hoes. Afgelopen zondag 
werd er van dit klantvrien-
delijke aanbod driftig ge-
bruik gemaakt. En gratis 
parkeren met zo’n mooi 
uitzicht  op een wilde zee 
is toch lekker meegeno-
men in deze dure tijden. 
Een leuk gebaar van de 
Zandvoortse gemeente. 

Storm

Twee lantarenpalen bij het 
Palace hotel hebben tijdens 
de eerste najaarsstorm het 
loodje gelegd. Gelukkig heb-
ben er geen persoonlijke on-
gelukken voorgedaan. Maar 
de storm heeft net zoals ver-
leden jaar de openbare ruim-
te van het Middenboulevard 
gebied goed in de tang. Ook 
toen is er een muur omge-
waaid die nog steeds niet 
gerepareerd is. Nog een paar 
extra stormen en dan hoeft 
de gemeente helemaal niet 
meer te slopen. 

Nieuwe tentoonstellingen
Zowel in de Zandvoortse 
bibliotheek als in het 
Zandvoorts museum zijn er 
deze maand weer nieuwe 
exposities. Het Zandvoorts 
museum heeft geko-
zen voor het werk van de 
Zandvoortse kunstenares 
Rina Suykerbuyk met kera-
miek en speksteen. Daarbij 
heeft men uit het depot de 
bekende zwart-wit foto’s 
van Bakels gehaald. Samen 
met de kleurige kunst van 
Suykerbuyk is er een con-
trastkleurige expositie ont-
staan. In de bibliotheek is er 
een groepstentoonstelling 
van 5 kunstenaars die hun 
kunstwerken tonen.

 

Relatieve nieuwkomer bij de
 ZandvoortPas: Zeespiegel

Sinds 1 juli jongsleden is op de hoek van het Badhuisplein ‘Zee-
spiegel’ gevestigd, een bedrijf dat gespecialiseerd is in woon-
accessoires en dan met name in spiegels en verlichting. De 
oppervlakte van de winkel is beperkt, zodat slechts een zeer 
klein gedeelte van het assortiment getoond kan worden.

Eigenaresse is Cindy Molenaar, 
samen met zakenpartner 
Ernst Kok. Cindy: “De naam 
Zeespiegel dekt niet de gehe-
le lading. Ernst en ik werkten 
allebei in een spiegelwinkel 
en hadden het idee opgevat 
om dat ook in Zandvoort te 
gaan doen, maar dan voor 
onszelf. We hadden al snel in 
de gaten dat er plaats was 
voor een uitgebreider assor-
timent. Daarom zijn we ook 
verlichting gaan verkopen, 
in allerlei soorten en maten: 
hangend, staand, gecombi-
neerd. Ook de lampenkappen 
zijn door ons in een uitge-
breid assortiment, in allerlei 
kleuren, vormen en maten te 
leveren. U kunt het zo gek niet 
bedenken.”

Verlichting
De winkel staat dan ook he-
lemaal vol met spiegels in al-
lerlei soorten en maten met 
gevarieerde lijsten. De verlich-
ting is ook schier ontelbaar. 
Cindy laat een aantal lam-

penkappen zien. “Kijk”, zegt 
ze, “op bestelling gemaakt bij 
de beste lampenkappenfabri-
kant van Nederland. Zijn het 
geen plaatjes?” En inderdaad 
schoonheden van kappen 
toont ze ons.

Acties
Zeespiegel doet ook mee 
met de acties voor de 
ZandvoortPas. Iedere twee 
weken hebben ze een andere 
actie. Dan weer 5% korting 
op de spiegels, dan weer 5% 
korting op de verlichting, dan 
weer 5% op lampenkappen: je 
kan het zo gek niet bedenken 
of er is wel een aanbieding die 
voor de Zandvoortse inwo-
ners, met een ZandvoortPas, 
interessant is.

Zeespiegel is gevestigd op de 
hoek van het Badhuisplein, 
recht tegenover hotel 
Esplanada. Geopend van 
dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. 
Telefoon: 5714441.

Kerstmis in de Kerkstraat
bij

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

In november en december
kerstartikelen tegen 
groothandel prijzen

Kerstbomen
Kransen

Guirlandes
Keramiek etc. etc.

Niet van echt te onderscheiden

Kerkstraat 6
di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

Rommelmarkt in Noord

Er worden uitsluitend 
tweedehands spul-
len aangeboden zoals 
Antiek, Curiosa, Boeken, 
Sieraden, Speelgoed, An-
sichtkaarten, Postzegels 
enz. 

Ook zijn er weer kra-
men waarvan de op-
brengst bestemd zal 
zijn voor Goede Doelen, 
waaronder dit keer ook 
de Stichting Tsunami 
Weeskinderen.

Zondag 19 november organiseert Pluspunt Noord 
wederom een rommelmarkt. Deze vindt van 10.00 
uur tot 15.00 uur plaats aan de Flemingstraat 180 in 
Nieuw-Noord. 

Muziekmiddag voor jongeren 
Vanaf a.s. zondag elke 
maand op de zondag-
middag voor alle jon-
geren een middag vol 
muziek en entertain-
ment. We beginnen 
deze muziekzondagen 
met een optreden van 
de Zandvoortse band 
(g)ods. Ben jij 15 jaar of 
ouder en heb je zon-
dag niets te doen? Kom 
dan naar het gebouw 

van Pluspunt aan de 
Flemingstraat 180 in 
Noord.
Omdat het de eerste 
keer is dat deze middag 
gehouden wordt is de 
entree gratis.

De middag start om 
14.00 uur en eindigt 
rond 17.30 uur. Meer info: 
mail naar r.koning@plus
puntzandvoort.nl 

Kindertheater bij Pluspunt

Fout, fout, alles gaat 
fout. Je hebt weer ber-
gen strafwerk omdat 
jij je mond niet houdt. 
Mega lage cijfers om-
dat je nooit eens wat 
onthoudt, als het maar 
even fout kan, nou dan 
gaat het fout.

‘Luchtig Opgeblazen’ is 
een fl itsende, muzikale 
en interactieve fami-
lievoorstelling vol hu-
mor, luchtige liedjes en 
opgeblazen sketches. 
Over nutteloze dingen 
en skippyballen, over 

presteren en falen. Mooi 
en lelijk. Vriendschap 
en succes. Over SMS en 
DVD, MSN en MP3. En 
vooral over er bij horen 
en jezelf zijn.

De voorstelling vindt 
plaats op zaterdag 18 
november 2006 om 
14.00 uur bij Pluspunt, 
Flemingstraat 180. 
Kaarten zijn te koop of 
te reserveren bij locatie 
Noord: kinderen €7, 
volwassenen €8. 
Voor meer informatie: 
5717113.

Theatervoorstelling ‘Luchtig opgeblazen’ is een ca-
baretvoorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar. Het 
gaat over van alles moeten en iets anders willen. 
De voorstelling trekt in heel Nederland volle zalen 
en is nu ook in Zandvoort te zien. Zaterdagmiddag 
18 november bij Pluspunt Noord.

Laatste concert 
Dames Vocaal Ensemble

Het koor begon destijds 
onderleiding van me-
vrouw Van Pruisen en 
heeft in de loop van haar 
bestaan zeven dirigen-
ten gekend en 21 leden 
geteld. De laatste diri-
gent was de heer Gest. 
Met hem heeft het koor 
in de laatste jaren grote 
vorderingen gemaakt, 
maar hij is na het het 
concert van komende 
zondag niet meer be-
schikbaar. Het aantrek-
ken van een nieuwe 
muzikale leider is niet 
mogelijk gebleken. 
Reden voor de dames 
om een streep te zetten 
onder hun activiteiten.

In de afgelopen veertig 
jaar heeft het koor vele 
successen geboekt, zo-
wel binnen als buiten 
Zandvoort. Zo heeft het 
Dames Vocaal Ensemble 
bijvoorbeeld een keer 

in een klooster in het 
Belgische Brugge opge-
treden.

Het koor hoopt komen-
de zondag om 15.00 uur 
een goed bezette zaal in 
De Krocht aan te tref-
fen, om voor de laatste 
keer de grote kwalitei-
ten te laten horen. Voor 
de pauze staan werken 
van Buxtehude en mis-
sen van Gounod en 
Rheinberger op het pro-
gramma. Na de pauze 
wordt het bestaan van 
het koor afgesloten 
met werken van Kodaly, 
Rutter, Mozart, Loyd 
Webber, Abt, Hassler, 
Bergerette, Delibes, Mac 
Dowel en Bos.

De toegang is komende 
zondag gratis, na afl oop 
wordt een schoolcol-
lecte gehouden ter dek-
kking van de onkosten.    

Komende zondag om 15.00 uur geeft het Dames 
Vocaal Ensemble haar laatste concert. Het veertig 
jaar bestaande koor, dat ooit is ontstaan uit Chris-
ten Vrouwenbond in Zandvoort, stopt er mee.

Sinterklaasintocht

Ook zal er deze dag een 
Sinterklaas spektakel 
plaatsvinden (4t/m9 jaar) 
in de Korver Sporthal, 
vanaf 14.00 uur tot 16.30 
uur. Kaartverkoop vanaf 
7 november bij de Bruna 
en de Vomar á €2 per 
stuk. In verband met de 
veiligheid kunnen niet 
meer dan 200 kaarten 
worden verkocht dus: 
vol = vol!

Dit jaar is er ook weer de 
bekende tekenwedstrijd 
voor de leeftijdscatego-

rie van 4 t/m 8 jaar (ook 
mogen er projecten in-
geleverd worden). De 
kinderen kunnen vanaf 
13 november deze teke-
ningen of projecten in-
leveren in de brievenbus 
bij MacDonalds.

Dan komt Sinterklaas 
ook nog 26 november 
op het winterfeest in 
het centrum, waar de 
prijswinnaars van de 
speurtocht en de teken-
wedstrijd zullen worden 
bekendgemaakt.

Zondag 19 november is het zover: 
Sinterklaas komt weer naar Zandvoort. 

De Goedheiligman zal vanaf het strand bij de Ro-
tonde, waar hij rond 12.00 uur aankomt, met zijn 
paard en onder begeleiding van een drumband, 
het dorp intrekken. Om 13.00 uur wordt hij op het 
raadhuis door burgemeester Maij ontvangen. Di-
rect daarna zal er onder leiding van de Pieten een 
speurtocht door het dorp plaatsvinden. Deze speur-
tocht begint ongeveer om 13.15 uur. 

Kerkdiensten
ZONDAG 12  NOVEMBER   
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. M. Wassenaar
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor IJ. Tuijn   



Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A  -  2042 GJ Zandvoort  -  Tel.: 023 - 571 29 44  -  Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl  -  e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

ZANDVOORT
VAN LENNEPWEG 2/23

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Royale eengezinswoning (bouwjaar 1984) 
met totaal 4 slaapkamers, grote en fraai 
aangelegde achtertuin met zonneterras, ste-
nen schuur en achterom. Woonoppervlakte 
ca. 130 m2.

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT 55

Vraagprijs € 322.500,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk en nabij duinen 
gel. goed onderhouden halfvrijstaand woon-
huis met voor-, zij- en achtertuin en garage. 
Woonkamer met open keuken; 3 slaapka-
mers; zolderkamer met dakkapel.

ZANDVOORT
HOGEWEG 76/4

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

In het centrum ligt dit uitstekend onderhou-
den 3-kamer app. op de 1e verdieping van 
een kleinschalig complex. Eigen inpandige 
garage plaats en berging bevinden zich onder 
het gebouw. Lift aanwezig. Bwjr. 1993.

ZANDVOORT
MARISSTRAAT 54

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Op 50 meter van het strand ligt deze ruime 
geschakelde tussen woning met achter-
tuin op het westen. Zeezicht vanuit diverse 
vertrekken. Totaal 5 slaapkamers. Woon   -
op per vlakte ca. 140 m2.

ZANDVOORT
GASTHUISSTRAAT 4

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Op rustige lokatie gelegen vrijstaande  villa 
met inpandige garage. Slaapkamer, werk-
kamer; woon keuken en badkamer op de 
begane grond.  Woon kamer, slaapkamer met 
bad kamer en werkkamer op de 1e etage. 

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 35

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Royaal, sfeervol en goed onderh. halfvrijst. 
woonhuis met een achtertuin van ca. 30 m. 
diep. Woonkamer met erker en open haard; 2 
slaapkamers (vh 3); royale berging in souter-
rain (ca. 8,5 x 6 m.). c.v.

ZANDVOORT
ORANJESTRAAT 6A

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Op de tweede etage gelegen riant driekamer-
hoekapp. met groot zonneterras op het wes-
ten en inpandige garage. Oppervlakte incl. 
terras ca. 162 m2. Lift, mechanische ventilatie 
en videofooninstallatie aanwezig. 

ZANDVOORT
KOSTVERLORENSTRAAT 51

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Halfvrijstaand woonhuis met nieuw aange-
bouwde serre, voor- en achtertuin met ach-
terom. In de tuin bevindt zich het zomerhuis 
dat zowel als kantoor- en praktijkruimte 
geschikt is. Woonoppervlakte ca. 145 m2. 

ZANDVOORT
BREDERODESTRAAT 231

Vraagprijs € 589.000,- k.k.

Driekamerappartement op de tweede woon-
laag met groot zonneterras annex serre gele-
gen in het luxueuze appartementencomplex 
Nieuw Duy nen. Voorzien van berging en par-
keerplaats. Totale woonopp. 110 m2.

ZANDVOORT
WESTERPARKSTRAAT 10

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Vrijstaand en pittoresk landhuisje. In per-
fecte staat van onderhoud en met behoud 
van originele stijl. In 2005 is de woning 
geheel prof. ver (nieuw) bouwd. Rondom 
tuin, oprit voor ca. 3 auto’s en vrijst. stenen 

ZANDVOORT
ZANDVOORTSELAAN 149

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Op een perc. van 607 m2 uitst. onderh. vrijst. 
villa met oprit voor meerdere auto’s, riante en 
zonnige achtertuin (28 x 11 m.) met verwarmd 
zwembad, gazon, houten veranda en roy. 
zomerhuis met eigen terras.

ZANDVOORT
BURG. NAWIJNLAAN 22

Vraagprijs € 775.000,- k.k.

Aan rustige laan, op ca. 8 min. loopafstand 
van het strand, gelegen vrijstaande villa met 
oprijpad en garage. Slaapkamer en badka-
mer op de begane grond. Grondopp. 803 m2. 
4 slaap ks. en badkamer op 1e etage. 

ZANDVOORT
BOULEVARD PAULUS LOOT 23

Vraagprijs € 1.695.000,- k.k.

Vrijstaande villa op toplokatie. In 2003 schit-
terend verbouwd, beschikt onder meer over 
een verwarmd buitenzwembad, garage, ver-
warmde oprit, verzorgde tuin met zonneter-
rassen. Totale perceelopp. 570 m2.

OPEN HUIZEN ROUTE
11 NOVEMBER 2006

11 november is de dag... dat u
zonder afspraak langs onze huizen mag!

Van Schaik Makelaar O.G.
Hogeweg 56A  -  2042 GJ Zandvoort  -  Tel.: 023 - 571 29 44  -  Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl  -  e-mail: info@vanschaikbv.nl

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN

Open Huizenroute
zaterdag 11 november 2006 

van 11.00 - 15.00 uur

ZANDVOORT
HAARLEMMERSTRAAT 88A

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden halfvrij staand woon-
huis met verrassende ruimtelijke indeling, 
o.a. 3 slaapkamers, moderne badkamer en 
open keuken, voortuin en verzorgde achter-
tuin op het zuiden met achterom.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 70

Vraagprijs € 298.000,- k.k.

Op ca. 50 m. van het strand gesitueerde, 
uitste kend onderhouden eengezinswoning 
met voor- en achtertuin. Woonkamer; open 
keuken met inb.app.; 2 royale slaapkamers; 
zolderkamer met dakkapel. Bwjr. 1988.

ZANDVOORT
ORANJESTRAAT 14A

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Net compleet gerenoveerde, zeer lichte boven-
woning met 5 kmrs een grote zolder verdeeld 
over 3 verd.. Altijd zon, zowel een balkon op 
het oosten als op het westen. Centrum en zee 
op 5 min. loopafst. Woonopp. 135 m2.

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTR. 36 ZW.

Vraagprijs € 279.000,- k.k.

Rustig gelegen, doch midden in het centrum 
bevindt zich deze zeer ruime en compleet 
verbouwde benedenwoning met 3 slaap-
kamers, riante woonkamer, luxe woonkeuken 
en zonnig terras op de 1e etage. 

ZANDVOORT
POTGIETERSTRAAT 32

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

In heerlijke en kindvriendelijke buurt gel. en zo 
te betrekken ééngezinswoning nabij station, 
duinen en strand. De woning is recent ver-
bouwd en v.v. onder meer nieuwe badkamer, 
nieuw stucwerk e.d. Woonopp. ca. 110 m2.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTRAAT 65

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

In de directe nabijheid van het strand gelegen 
modern en compleet verbouwd 3 kamerapp. 
op de 2e etage. Luxe badkamer met whirl-
pool en moderne keuken met inbouw -
apparatuur. Balkon op het zuidoosten.

ZANDVOORT
DR J.G. MEZGERSTR. 119

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Nabij strand, centrum en station ligt op de 2e 
etage dit moderne en zonnige 3 kamerapp. 
met balkon op het zuidoosten. Goede 
 parkeergelegenheid door parkeervignetten. 
Verzorgd appartement om zo te betrekken.

ZANDVOORT
SCHUITENGAT 27

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

In Residence d’Orange gelegen 2 kamerappar-
tement met zeezicht. Gelegen op de 2e etage 
met groot balkon op het zuiden. Woonopper-
vlakte 70m2. Eventueel garage ter overname 
ad. € 25.000,- k.k.

ZANDVOORT
KAREL DOORMANSTR. 10/6

Vraagprijs € 205.000,- k.k.

Aan de boulevard gelegen 4 kamerapparte-
ment op de 3e etage met vrij uitzicht op zee. 
Woonopppervlakte ca. 90 m2. Balkon op het 
zuid westen. Kunststof kozijnen met dubbel 
glas. Open haard. 

ZANDVOORT
DIACONIEHUISSTRAAT 36A

Vraagprijs € 198.000,- k.k.

Ruime bovenwoning in het centrum met 
groot zonneterras op het zuiden van ca. 6,6 x 
4,4 m. Badkamer met ligbad en 2 slaap-
kamers. Royale  berging. Geen Servicekosten. 
Woon oppervlakte 80 m2.

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 85

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Ruim tweekamerappartement (vh 3 kamers) 
met balkon op het zuidoosten. Afgesloten 
parkeer terrein voor bewoners. Woonkamer 
met open keuken; slaapkamer; eetkamer en 
badkamer.

ZANDVOORT
TJERK HIDDESSTRAAT 37

Vraagprijs € 159.000,- k.k.

Op de 2e verd. van een goed onderhouden 
complex ligt dit 3 kamerapp. (thans 2) met 
vrij uitzicht en zonnig balkon. Voorzien van 
twee liften, een eigen afgesloten parkeer-
plaats en separate berging op de beg.grond.
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Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw 
behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden

Garage 
te huur 
aan de 

Van Galenstraat
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. 
H.W. Coster:

Tel.: 0294-412942

ZANDKORRELS INVULBON

Met 
ZandvoortPas 
50% korting 

op een 
zandkorrel

Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rommelmarkt
a.s. Zondag 

12 nov.
Auto Strijder

Burg. v. Alphenstr.
10 tot 16 uur
Gratis entree

Gratis parkeren

Gedipl. pedicure 
komt bij u thuis! 

€20 per behandeling.
Thuis Pedicure 

Zandvoort. 
Tel. 06-48791471.

Lid van 
Provoet

AA Zandvoort: 
elke donderdag-

avond bijeenkomst, 
aanvang 20.00 

uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 
20, 1e etage). 

Voor informatie, 
bel: 06-42053349

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Let op! 

Faillissement: 
dames, heren en kinder 

spijkerbroeken. 
Alle maten en model-

len, 3 voor €25. Vr/za/zo 
12-17 uur. Duinstraat 
14 (tegenover brand-

weerkazerne)
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Moderne eettafel 

90x160. 
Kleur warm wit. 

Vraagpr. €115. 
Tel. 06-40756694

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

Ruim vrijstaand 
huurhuis te Wassenaar, 

zonnig gelegen. 
Gevraagd: 

Huurwoning in centrum 
Zandvoort, 

evt. bovenwoning. 
Richtprijs huur 

ca. € 500. 
Inl: 070-5111473

. . . . . . . . . . . . . . . . .
www.moeders metambitie.nl

Bij je gezin zijn en een 
eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moeders metambitie.nl

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

Luxe appartementen complex in het centrum van Zandvoort

OP DEN HOOGEN WEG
Nu nog 1 appartement te koop:

Voor verkoop en informatie:
Van Schaik Makelaar Og
Hogeweg 56A
2042 GJ  Zandvoort
tel 023 571 2944

Algemeen
• vloertegels met vloerverwarming door het hele 
 appartement (m.u.v. slaapkamers)
• luxe keuken met apparatuur
• volledig ingerichte badkamer
• video deursysteem
• ruime berging in de parkeerkelder
• parkeerplaatsen in de veilige parkeerkelder 
 beschikbaar  ad € 25.000 
• OPLEVERING voorjaar 2007

Apt.F op de derde woonlaag
• 2 slaapkamers
• ruime badkamer
• toilet 
• royale living  32 m2 met 
 open keuken
• balkon 4 m2 met uitzicht 
 over oude dorp
• totale oppervlakte 87 m2

 Prijs VON € 245.000

Waar is de dynamiek?
We kennen waarschijnlijk het ludieke en bijna genante 
televisiefragment van enkele weken terug, waarin een ge-
agiteerde premier Balkenende behoorlijk uit z’n rol valt. Hij 
roemde daarin de VOC-mentaliteit van weleer en had het 
ook over (de zo gewenste)  dynamiek...toch!?

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12-13 11-12 12-13 13

Min 9 5-6 7 8-9

Neerslag 30% 20% 60% 35%

Wind wnw. 4-5(6) zzw. 3-5 wzw. 4  zw. 3-4 

Juist dat dynamische lijkt 
ook steeds meer te ontbre-
ken in het Hollandse weer 
de afgelopen jaren en zelfs 
de voorbije decennia! Het is 
veelal gezapigheid troef en 
ook deze week is hier weer 
een schoolvoorbeeld van. Feit 
is dat het sinds de jaren tach-
tig rustiger is geworden in de 
atmosfeer. Als belangrijke re-
den voor de afnemende dyna-
miek van ons weer wordt het 
veranderende luchtdrukpa-
troon aangevoerd. Het blijkt 
dat Europese drukgebieden 
vaker een grotere actiera-
dius (bestrijken een groter 
gebied) aan de dag leggen, 
waardoor de drukverschillen 
met de afstand kleiner wor-
den en derhalve een kalmer 
windbeeld ontstaat door de 
bank genomen.

Zandvoort beleeft een nogal 
saaie weerweek met gisteren 
later op de dag alweer een 
naargeestige ‘regenvlaag’, 
zonder dat er nu echt veel 
naar beneden kwam. Ook de 
wind, vandaag alweer noord-
west, deed van zich spreken, 
zeker op de boulevard nabij 
Bouwes. In de buurt van dit 
soort hoge gebouwen krijgt 
de wind altijd van die ver-
raderlijke en onverwachte 
vlagen.

Ook de komende etmalen zal 
het licht wisselvallig blijven 
(zaterdag!) met zo nu en dan 
enkele leuke momenten tus-
sendoor, waarbij de zon het 
nog even probeert. Al met al 
best te pruimen weer, tussen 
de wat mindere momenten 
in, voor de ‘gebruiker’ in het 
zuiden van Kennemerland. 
Dagtemperaturen van nog 
altijd 13 graden zijn natuur-
lijk luxe kwikstanden en die 
extra deken hoeft er ook 
nog niet op ’s nachts met 
soms bijna 10 graden. Toch 
is de zogenaamde amplitude 
(verschil hoogste en laagste 
temperatuur binnen 24 uur) 
zo nu en dan wat groter, als 
het gedurende de kleine uur-
tjes wat sterker afkoelt. 

Weinig hoop voor de lief-
hebbers van winterse koude 
evenwel, want er is voorlopig 
geen zicht op een duidelijke 
omslag naar vorst en sneeuw. 
Er is zelfs een gerede kans 
dat ook deze slachtmaand 
weer te warm de boeken in 
zal gaan. Het Biltse KNMI be-
vestigt dit ook al min of meer. 
Een veel te warme Noordzee 
voor de deur zal hier niet in 
de laatste plaats debet aan 
zijn.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Van akker tot bakker
Officiële opening Bakkerij van Vessem &
Le Patichou tijdens week van het brood

Van 30 oktober tot en met 4 november vierde Nederland de 
week van het brood. Een perfecte aanleiding dus voor Bakkerij 
van Vessem & Le Patichou om de opening van hun nieuwe vesti-
ging aan het Raadhuisplein te vieren. Met echt molenbrood, een 
voor deze gelegenheid speciaal uitgebrachte Molenkrant en de 
opening van hun workshopbakkerij, mag Zandvoort trots zijn.

Waar vroeger Bakkerij Paap 
zat zit nu inmiddels Bakkerij 
van Vessem, Le Patichou. Om 
zich van andere bakkerijen 
te onderscheiden heeft het 
bedrijf een concept bedacht; 
workshop broodbakken.

Voor zowel kinderen als vol-
wassenen de perfecte manier 
om te zien dat brood niet zo-

maar een product is. Bakkers 
Pieter van der Spek en Jos 
Huijbregts vertellen vol pas-
sie over het proces van akker 
tot bakker. “Brood is bijzonder 
en dat willen we graag over-
brengen op onze klanten. We 
laten de deelnemers het deeg 
kneden, laten voelen hoe het 
deeg langzaam van iets stugs 
naar een mooi elastisch deeg 

gekneed wordt. Het is toch 
mooi hoe een product zo tot 
leven komt in je handen”, ver-
telt Huijbrechts enthousiast.

Het molenbrood dat tijdens 
de week van het brood cen-
traal staat wordt gemaakt 
van meel dat nog echt in een 
windmolen wordt gema-
len. Molenaar Jos Kors van 
windmolen ‘de Zandhaas’ in 
Santpoort levert steevast het 
volkorenmeel. “Wij kennen de 
boer waar de tarwe wordt ver-
bouwd, controleren het maal-
proces in de windmolen en 
maken er zelf de broden van. 
Kortom, van akker tot bakker 
komt geheel tot zijn recht”, 
vertelt Huijbregts, terwijl hij 
samen met wat de deelne-
mers van de workshop geniet 
van versgebakken brood.

Voor Van Vessem & Le 
Patichou breken er spannende 
tijden aan. De bakkerij is ge-
nomineerd voor Bakkerij van 
het jaar 2007. De eerste ronde 
is goed doorstaan, inmiddels 
zitten zij in de halve fi nale. “De 
Finale is in januari 2007. We 
horen nu al tot de beste drie 
bakkerijen van Nederland en 
dat vind ik sowieso al een hele 
prestatie”, aldus Huijbregts.

Milieu-meedenkavond voor Zandvoorters
Op maandag 13 november vindt in het gemeentehuis van 
Zandvoort een milieu-interactieavond plaats. Op deze avond 
wil de gemeente samen met inwoners van Zandvoort praten 
over verschillende onderwerpen op milieugebied. Het gaat 
dan om onderwerpen die inwoners van belang achten voor de 
komende vier jaar. Voorafgaand aan de discussie kunnen geïn-
teresseerden een milieumarkt bezoeken. Iedereen is welkom 
vanaf 18.30 uur. 

Iedere vier jaar stelt de 
gemeente Zandvoort een 
Milieubeleidsplan op. Hierin 
zet zij uiteen welke doelstel-
lingen zij in deze periode op 
milieugebied wil realiseren. 
Een plan dat niet alleen ge-
dragen moet worden door 
bestuursleden, maar natuur-

lijk ook door de inwoners 
van Zandvoort. Daarom is 
het belangrijk dat iedereen 
meedenkt over de komende 
vier jaar. Met de uitkomsten 
van de discussie op 13 no-
vember hoopt de gemeente 
een passend plan op te kun-
nen stellen.

Discussie 
Om 19.55 leidt wethouder 
de heer Tates de discussie in. 
Hierna krijgen de inwoners 
een korte presentatie over het 
doel van de avond en over de 
reeds geselecteerde thema’s 
door de gemeente. Via de dis-
cussie die hieruit voortvloeit, 
worden de overige thema’s 
geselecteerd. De gehele avond 
loopt door tot circa 22.30 uur. 
Voorafgaand aan de discussie, 
van 18.30 tot 19.55 uur, vindt 
een milieumarkt plaats. Deze 
markt is voor iedereen toegan-
kelijk. Zowel de milieumarkt 
als de discussieavond vinden 
plaats in het gemeentehuis 
van Zandvoort, Swaluëstraat 2.

Geef uw kandidaat op via 
jury@zandvoortsecourant.nl
of vul de bon in op pagina 11

Kies uw Zandvoorter 
van het jaar 2006!
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“The World Saw Evil That Day. 
Two Men Saw Something Else”

11 september 2001 was 
een uitzonderlijk war-
me dag in New York. 
Will Jimeno, agent bij 
de Havendienstpolitie, 
kwam bijna in de verlei-
ding om een vrije dag te 
nemen om te gaan boog-
schieten, maar uitein-
delijk besloot hij toch te 
gaan werken. Brigadier 
John McLoughlin, een 
gerespecteerd oudge-
diende van de haven-
dienst-politie, was al 
uren op. Hij had elke 

dag anderhalf uur nodig 
om in de stad te komen. 
Samen met hun colle-
ga’s trokken ze het cen-
trum van Manhattan in, 
zoals ze elke dag deden. 
Alleen was dit geen ge-
wone dag.

Een eerstehulpverlenings-
team van de Haven-
dienstpolitie reed van
het centrum van Man-
hattan naar het World 
Trade Center. Vijf 
mannen, waaronder 

McLoughlin en Jimeno, 
gingen de gebouwen 
binnen en kwamen vast 
te zitten toen de torens 
instortten, maar op 
wonderbaarlijke wijze 
overleefden de twee 
mannen het. Ze raakten 
zeven meter diep in het 
puin beklemd onder pla-
ten beton en verwron-
gen metaal. Ze konden 
elkaar niet zien, maar ze 
konden wel horen dat 
de ander nog leefde. De 
daaropvolgende twaalf 
uur hielden McLoughlin 
en Jimeno elkaar in le-
ven. Ze praatten over 

WTC Koppensneller Jaap Mulder 
in Circus Zandvoort

Zondag 12 november is Jaap 
Mulder met ‘Velkommen til 
aars’ in Zandvoort. Mulder 
heeft een grote bek. Over al-
les. Hij wil verwarren én ver-
maken. Hij is bot en poëtisch. 
Hij is altijd geëngageerd, ob-
servator van de maatschap-
pij, cynicus, cultuurpessimist. 
‘Velkommen til aars’ is zijn 
elfde show alweer. Het gaat 
over een verwarde man op 
reis. Alles draait om de waan 
van het bestaan, de hunke-
ring naar liefde, om de kalme-
rende werking van de Deense 
taal. En om orgels. Draaiorgels. 
Net als al zijn eerdere voor-
stellingen is deze voorstelling 
ook weer hilarisch, absurd én 
bloedserieus. Veel meer dan 
alleen cabaret.

Wat een bekend gezicht...
Bij het zien van het gezicht 
van Jaap Mulder kan zeker 
herkenning optreden. Buiten 
het feit dat Mulder al jaren 
een gewaardeerd cabaretier 
is, is hij sinds dit seizoen ook 
vast panellid ìn het program-
me Koppensnellers van Jack 
Spijkerman. Hier geven Jack 
en zijn team wekelijks een hi-

larische kijk op de wereld om 
ons heen. 

Kaartverkoop
Er is nog een aantal kaarten 
beschikbaar voor Jaap Mulder. 
De voorstelling is op zondag 
12 november, aanvang 20.15 
uur. Prijs €12. 

Voor informatie over de kaart-
verkoop kunt u terecht bij 
Circus Zandvoort, 571 8686.

Wie op de hoogte ge-
houden wil worden van ko-  
mende Stand-Up Comedy 
en Cabaret programma’s van 
Kunst Circus Zandvoort kan 
naam en emailadres opge-
ven bij de balie van Circus 
Zandvoort, Gasthuisplein 5 te 
Zand voort. tel. 023-571 86 86 
of zich opgeven via website 
www.circuszandvoort.nl 

Verkiezing 
Zandvoorter van het Jaar

Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon kunt u sturen naar: 
Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:
Genomineerden Uitgelicht

Er zijn tweeëntwintig mensen genomineerd voor de 
titel Zandvoorter van het Jaar. U kunt kiezen. Wie ver-
dient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken, 
vertel ik vanaf deze week wat meer over de genomineer-
den. Wie zijn zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

De aftrap is aan Marianne 
Rebel, 56 jaar oud, genomi-
neerd in de categorie ‘Kunst 
en Cultuur’. Ze is getrouwd, 
heeft vier kinderen en ver-
dient haar geld met het 
verkopen van kunst. Rebel is 

kunstenares in hart en nie-
ren en zij wil het liefst dat 
alle kinderen en ouderen in 
Zandvoort haar passie delen. 
Ze heeft bijvoorbeeld kunst 
een nieuw leven ingeblazen 
op de Zandvoortse basis-

scholen. “Mijn allergrootste 
doel is de ‘Kinderkunstlijn’, 
daarbij kunnen alle kinderen 
in Zandvoort hun kunst ten-
toonstellen. Soms weten kin-
deren van nu niet eens meer 
waar melk vandaan komt, 
laat staan dat ze weten hoe 
je grijs maakt met verf.” 
Verder schildert Marianne 
met geestelijk gehandicap-
ten in Nieuw Unicum en met 
ouderen in het Huis in de 
Duinen. “Ik vind het belang-
rijk dat mensen vrijetijdsbe-
steding hebben. Ik probeer 
oudere mensen aan te spo-
ren om een leuke middag te 
hebben.” Daarnaast heeft 
Marianne dit jaar voor de 
‘Zandvoortse zomervlaggen’ 
gezorgd, “om Zandvoort fl eu-
riger en kleuriger te maken.” 

Wie zou Marianne Rebel 
zelf kiezen als Zandvoorter 
van het Jaar? “Ik ken haar 
niet, maar ik zou kiezen voor 
Marjon Schouten ( jonge 
actieve vrijwilligster bij het 
Rode Kruis, red.). Vrijwilligers 
zouden een dikke pluim moe-
ten krijgen. 

door Stephanie Vork

Marianne Rebel

In de categorie ‘Sport’ is onder 
andere zeezeiler Gerard Loos 
genomineerd. Loos woont al 
zijn hele leven in Zandvoort. 
Hij is bezig met het reilen en 
zeilen van grote catamarans 
en met het klaarmaken van 
boten voor races. Naast de 
botenbusiness doet Gerard 
zelf ook nog steeds mee aan 
wedstrijden, voornamelijk in 
het buitenland. “Over twee 
weken gaan we naar Dubai. 
Ik heb in al die jaren de hele 
wereld gezien.” Loos is jaren 
geleden al eens Zandvoorter 
van het Jaar geweest toen hij 
wereldkampioen was gewor-
den in Dubai.

Op de vraag 
wie Gerard Loos 
zelf zou kiezen 
als Zandvoorter 
van het Jaar, 
weet hij niet zo 
snel antwoord 
te geven, maar 
toch komt er 
een naam naar 
voren. “Jan 
Lammers en 
ik zijn de twee 
oudste rotten 
van Zandvoort. 
We zijn twee 
sporters die 
internationaal 
bekend zijn.” 

Gerard Loos

 Bestel u uw 
ZandvoortPas

voor 2007

hun gezinnen, het leven 
bij de politie, over hoop 
en teleurstellingen.

De fi lm volgt ook hun 
vrouwen, die door deze 
hel gingen zonder be-
richten van of informatie 
over hun beminden. 



Donderdag 9 nov. t/m woensdag 15 nov.

Huisgemaakte Erwtensoep
Liter € 3,50  

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

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

 Eten en drinken:

Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:

Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:

Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
Verzorging en vrije tijd:

Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
Wonen en onderhoud:

De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 

Wintercollectie is binnen!

10% KORTING OP VERTOON VAN 
ZANDVOORTPAS
(Indien betaling met creditcard: 5%)

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

ZEESTRAAT 36

Dinsdags gesloten

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffi e 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

Voor de 
ZandvoortPashouders

10% korting 
op alle 

woonaccessoires
Grote Krocht 22. 

Tel.: 023-57 39 005  
website: www.ed-onel.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Hamburgermenu € 4,95

Voor ZandvoortPashouders

Alle 2005 monturen 
€ 15,-

Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Op vertoon van uw zandvoortpas

5 weekfilms 
voor €5,-
Niet in combinatie met saldokaart
Geldig tot 30 nov. 2006
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl

Onze huiswijn CHATEAU CHEVALIERE

Kwaliteit in rood en wit Per fl es € 5,95

6 halen – 5 betalen!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Voor de ZandvoortPashouders

Na diner gratis 
een glas Licor 43

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Zie ook de volgende pagina!

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)

De kerstkaarten zijn er weer !!!

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

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

10% korting 
op alle computerbenodigdheden

(behalve tijdschriften)
•  inktpatronen (origineel en eigen merk)
•  printpapier en fotopapier
•  Alle TRUST producten zoals: 
 webcam, speakerset, microfoon,
 computermuizen,usb,kaartlezer,headsets enz.
 NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Op vertoon van uw 

ZandvoortPas
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Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Nu de zomer voorbij is, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de ZandvoortPas het 

u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór 
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:
5% korting op alle lampenkappen 

en lampenvoeten

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

 Maand november op 
vertoon van de pas 

3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffi e na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *    
Voor Zandvoortpashouders:

10 cent korting op elk drankje!
  *   *   *   *   *   *   *  *   *   *

Buureweg 5 Zandvoort, Tel. 023-5714876   

NG New Man Casual
5% korting op de herfst/wintercollectie

voor ZandvoortPashouders

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

C U L T U U R

Zandvoortse kunstenares schittert in New York
“Het werk van Marga moet gezien worden.” Bij wijze van grap 
stuurde haar man een korte E-mail naar een galerie in New 
York. Tot ieders verwondering resulteerde dat contact in een 
expositie in hartje Manhattan. De Agora Gallery in New York, 
springplank voor schildertalent.                                

door Ton Timmermans

De wijk Soho staat bekend als 
‘de hoofdstad van de kunst’. 
Midden in het kloppende hart 
van New York ligt de interna-
tionaal georiënteerde ‘Agora 
Gallery’. Een internationaal 
georiënteerde galerie waar 
de Zandvoortse kunstenares 
Marga Duin nu exposeert. 

Sinds 1998 woont en werkt 
de kunstenares in Zandvoort. 
Marga groeide op in Heemskerk. 

een bepaald genre blijft hangen 
verworden je creaties zo gauw 
tot een banaal kunstje.” Aan ge-
woonweg kleurvakken invullen 
heeft de kunstenares een hekel. 
Ze fi losofeert graag over inter-
menselijke relaties; een thema 
dat geregeld in haar werk terug-
keert. Vooral de contacten met 
de mensen in Azië omschrijft 
Marga als ‘ronduit fascinerend’. 
Ze voelt zich intens gelukkig in 
onafzienbare ruimten zoals de 
kunstenares die ervaart op de 
steppen van Mongolië. In haar 
schilderijen spelen elementen 
als kleur, licht, kracht en ook ge-
ometrische lijnen een stellige 
hoofdrol. “Als schoolmeisje vond 
ik wiskunde best plezierig.”

Inmiddels heeft Marga een 
uitnodiging binnen voor een 
expositie in Italië. “Een bal-
letje kan raar rollen.” Met het 
weidse uitzicht vanuit haar 
Zandvoortse atelier is het niet 
verwonderlijk dat de ruimte 
van de zee enorme invloed 
op de kunstenares heeft. “Die 
geeft me veel energie”, poneert 
Marga, “energie, die me keer op 
keer verrast.” 

Op jonge leeftijd al genoot zij 
van de levendige kleurenpracht 
op de bollenvelden. Vandaar dat 
de beeldspraak van kleur en na-
tuur een terugkerend thema in 
haar schilderijen is en sinds kort 
ook in haar kunstobjecten. De 
nodige bezieling haalt Marga 
niet alleen uit de omvangrijke 
ruimte van het zeezicht recht 
tegenover haar atelier, maar ook 
uit haar vele studiereizen naar 
Azië en Amerika. Een specifi eke 
stijl van werken heeft Marga 
niet: “Als je tè nadrukkelijk in 

vult de sopraan met haar kris-
talheldere klanken de hele kerk. 
Tegen de achtergrondtonen 
van bariton, bas en tenor weet 
de breekbare stem gemakkelijk 
overeind te blijven. Door hun 
fabelachtig a capella gezongen 
composities raken de toehoor-
ders vlotjes in de ban van de 
zes zangers. Hoewel weinigen 
de teksten begrijpen, maken 
de liederen emoties los bij het 
publiek. Ondanks de routine 
en de grote perfectie van de 
zangers en zangeressen valt 
op dat met name de dirigent 
uiterst geconcentreerd blijft. 
Net als de anderen geniet ook 
hij zichtbaar van het enthou-
siaste applaus. Kortom, veel 
genieten van hartverwarmde 
virtuositeit.

Neva Ensemble duidelijk geliefd 
in Zandvoort

Ook dit jaar gaf het Neva Ensemble in Zandvoort een concert. 
Voor een zo goed als volle Agathakerk klonken Russische en 
Slavische liederen. Met hun optreden van vorige week woens-
dag wisten de Russische zangers zich duidelijk geliefd te maken. 

recensie door  Ton Timmermans

Het Neva Ensemble maakt voor 
het 14e achtereenvolgende jaar 
een tournee door ons land. De 
groep uit Sint Petersburg is een 
kleinkoor dat zich toelegt op de 
uitvoering van Russische mu-
ziek. Wederom is het volop ge-
nieten van hun hoogstaande 
zangkunst en zangtechnieken. 
Ingetogen kerkliederen uit de 
Slavisch-Byzantijnse traditie 
en de gepassioneerd gezongen 
volksliederen. Ook de solo ‘s en 
duetten uit de opera ’s boeien 
de toehoorders.
 
De zanggroep bestaat uit zes 
leden plus een pianiste, allen 
met een conservatorium op-
leiding. Schijnbaar moeiteloos 

- Meldpunt medewerker: 
 Op een of meerdere dag-

delen het telefonische aan-
spreekpunt voor klanten, als-
mede lichte administratieve 
werkzaamheden.

- Bezoek en/of wandeling
 Je zorgt ervoor dat iemand 

het huis eens uitkomt. 
Wandelen met de rolstoel, 
een bezoekje aan het cen-
trum of de markt. 

Verder is Pluspunt erg blij met 
incidentele vrijwillige inzet. 
U wordt dan gebeld met een 
vraag en maakt zelf de afspraak 
met de klant, op basis van uw 
eigen agenda en tijd. 
Momenteel worden gezocht: 
Tuinvrijwilligers, klusjesman-
nen/vrouwen, administratieve 
ondersteuners en ondersteu-
ners dagelijkse activiteiten 
zoals het begeleiden bij bood-
schappen doen, aangaan van 
sociale contacten etc. 
Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met: 
Nathalie Lindeboom, coördina-
tor vrijwilligerswerk (5717373), 
Mariska van Huissteden, 
consulente WonenPlus 
(5717220) of mail naar: 
info@pluspuntzandvoort.nl

 

Pluspunt zoekt vrijwilligers
Bij verschillende afdelingen van Pluspunt kunnen vrijwilligers 
direct aan de slag. U bent van harte uitgenodigd het een dag of 
wat eens te komen proberen. 

Bij verschillende afdelingen 
van Pluspunt kunnen vrijwilli-
gers direct aan de slag. U bent 
van harte uitgenodigd het een 
dag of wat eens te komen pro-
beren. 

Op dit moment zijn de volgen-
de ‘vacatures’ open:

- Bezorgers Tafeltje Dekje:
 Maaltijden brengen bij onze 

klanten (eens per twee we-
ken een uur). Eigen vervoer is 
noodzakelijk.

- Mokum in Zandvoort: 
 Eén vrijdagmiddag per 

maand helpen bij de orga-
nisatie van dit Amsterdams 
meezingfeest.

- Bardienst: 
 Bezoekers ontvangen en 

drankjes inschenken in 
Pluspunt Noord op maan-
dag-, zaterdag- en/of zon-
dag avond tussen 19.00 uur 
en 22.30 uur. Gezelligheid en 
gastvrijheid staan centraal.

- Boodschappen doen:
 Eénmaal per week bood-

schappen meenemen voor 
iemand die dat zelf niet meer 
kan. Diverse dagen mogelijk.

door Nel Kerkman

Het zwaard van kristal
Het verhaal begint al span-
nend en je maakt meteen ken-
nis met de magiër Malkander. 
De hoofdpersoon Virroen, 
prins van het Kustland, is dan 
nog niet echt aanwezig. In het 
tweede hoofdstuk krijgt het 
verhaal meteen al een verras-
sende wending. Virroen maakt 
kennis met Iona, een meisje 
dat zijn leven redt. Samen met 
Iona maakt Virroen de span-
nendste avonturen mee. Het 
is even wennen aan de mys-
terieuze namen van de diverse 
fi guren in het boek maar ten-
slotte went dat snel. De auteur 
geeft een beeldende beschrij-
ving van de diverse fantasie-

volkeren en hun leefgewoon-
tes. Heel duidelijk worden de 
steden in de bomen beschre-
ven waar de woudmensen 
leven. Zij worden, net zoals 
de Tauronen die in het rode 
dal wonen, onderdrukt door 
Dramon en zijn trawanten de 
wolfruiters. Uiteindelijk wordt 
de strijd tussen het goede en 
het kwade beslecht in de krater 
Vulcan. Hoe de zoektocht naar 
het zwaard van kristal afl oopt? 
Dat staat in het laatste hoofd-
stuk van het spannende ver-
haal waarin actie en fantasie 
allesbepalend zijn. ‘Het zwaard 

van Kristal’ is een jeugdboek 
wat je van het begin tot aan 
het einde blijft boeien.

Gerard Delft
De in Zandvoort woonach-
tige schrijver Geard Delft 
schreef voor heen korte
herkenbare kleu ter-
verhalen zoals; Babet en
Babet Retteketet en de succes-
volle serie boeken over ‘Haas 
en Konijn’. In zijn nieuw ver-
schenen boek ‘het zwaard van 
Kristal’ heeft hij zich gewaagd 
aan een spannend verhaal 
voor de jeugd in de leeftijd 
vanaf 10 jaar. Gerard Delft is 
het pseudoniem voor Gerard 
van de Laar; hij werd in 1947 in 
Amsterdam geboren. Delft is al 
vele jaren werkzaam in het ba-
sisonderwijs te Zandvoort en 
heeft vele kinderboeken op zijn 
naam staan, waaronder ook 
een dichtbundel en 4 stukken 
die hij voor het jeugdtheater 
schreef. In 1994 onderscheidde 
de Kinderjury van Rotterdam 
één van zijn boeken met de 
eerste prijs.

Titel: Het zwaard van Kristal 
(vanaf 10 jaar)
Auteur: Gerard Delft
Uitgever: De Vier Windstreken
Isbn 90 5579 7626
Prijs: €13,95 

Boekrecensie
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Ons knusse Restaurant is ook weer
dagelijks geopend van 17.00- tot 22.00 uur

Zaterdag 11 november
tussen 17.00 en 19.00 uur

bent u allen van harte welkom
om op onze offi ciële start

te proosten!
Directie en medewerkers

Dagelijks geopend vanaf 15.00 uur, Zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur

Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Vanaf a.s. maandag
presenteert

Danzee de nieuwe
winterdinerkaart!Prijsvraag

Wat is een Labberdaan?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, 
wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing tot uiterlijk 30 november 2006 naar 
Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. 
Of stuur uw oplossing per email: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden! 

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond 
horecabedrijf op het strand in Zandvoort 

met drie zalen en een groot terras.
Naast een regulier strandbedrijf voeren wij een 
Frans en internationaal georiënteerde keuken 

en bieden wij ruimte voor vergaderingen, 
seminars, presentaties, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN DE BEDIENING ZOEKEN WIJ
PARTTIME 

MEDEWERKERS BEDIENING
met aantoonbare ervaring (leeftijd vanaf 18 jaar)

SALARIËRING CONFORM DE HORECA CAO

U kunt uw sollicitatie richten aan:
Take Five aan Zee b.v.

T.a.v. de heer Chris Kuin
Postbus 398

2040 AJ Zandvoort
Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl

Voor informatie bediening: 
Jan Stoeltie 023-5716119  

Café Oomstee

Iedere dag 
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

VVD-voorman Fred Paap begon 
zijn algemene Beschouwingen 
met een terugblik op de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van maart jongsleden. Paap: 
“Duidelijk zichtbaar sinds deze 
verkiezing is het oppakken van 
ondermeer het Louis Davids 
Carré en de Middenboulevard. 
De beslissing om daadwer-
kelijk een parkeerkelder te 
bouwen en nog dit jaar een 
ontwerp bestemmingsplan 
Middenboulevard te realiseren 
zijn grote stappen op de juiste 
weg.”

Paap heeft gemengde ge  -
voelens over de overdracht
van de Zandvoortse afdeling
Belastin gen:“Gemeen schap -
pelijke regelingen zijn naar onze 
mening niet de meest gewens-
te oplossing als het gaat om ef-
fi ciencyverbetering en het ver-
beteren van de service naar de 
burger. Eerder een verzwakking 
dan een versterking.”

Paap heeft zorgen over de 
WMO: “Het WMO-beleid is er op 
gericht iedereen mee te laten 
doen. De één als zorgvrager, de 
ander als degene die zorg geeft. 
Wij willen aandringen op een 
uitvoering die vooral aan de hu-
mane kant voldoende aandacht 
geeft. Dat is gewoon een stukje 
burgerplicht.”

Paap rond af: “Voor het eerst 
ontbreekt wegens ziekte de 
burgemeester. Wij wensen hem 
een voorspoedig herstel. Met 
zijn plaatsvervangster ervaren 
wij een frisse nieuwe kijk op 
leidinggeven en ook een andere 
blik op bestuurlijke zaken.”

Volgens Carl Simons (OPZ) 
brengt de invoering van de 
WMO niet alleen fi nanciële zor-
gen met zich mee. OPZ maakt 
zich vooral zorgen over de ge-
volgen van de openbare aanbe-
steding van zorg. OPZ wil er alles 
aan doen wat op gemeentelijk 
niveau mogelijk is om de ieders 
belangen veilig te stellen.

“Het huidige parkeerbeleid is 
een zaak, die nog veel erger-
nis bezorgt. Het OPZ is blij dat 
het college recent heeft aan-
gegeven dat de Nota Integrale 
Parkeervisie Zandvoort zal 
verschijnen en behandeld zal 
worden in de raadsvergade-
ring van 30 januari 2007”, al-
dus Simons.

Voorbereidingen worden 
getroffen voor de ontwik-
keling van het Louis Davids 
Carré en van de polen 
van de Middenboulevard. 
Grootschalige projecten, die 
een fl inke aanspraak maken 
op de capaciteit van de organi-
satie. OPZ vertrouwt erop, dat 
de voorliggende plannen niet 
te ambitieus zullen blijken te 
zijn.

“Ik wil namens OPZ nog wel 
concluderen, dat het college 
er in is geslaagd om ons goede 
begrotingsvoorstellen te doen. 
Immers, de voorliggende con-
ceptbegroting is reëel sluitend 
en voorzien van een positief 
meerjaren perspectief. Het is 
heel belangrijk daarbij op te 
merken dat ook de belasting-
voorstellen binnen de perken 
blijven”, sluit Simons af.

PvdA-fractievoorzitter Pim 
Kuijken vindt dat de voorlig-
gende, sluitende begroting po-
sitieve vooruitzichten voor de 
komende jaren heeft. “Aan de 
hand van het Raadsprogramma 
en het Collegeplan heeft dit 
college een eerste invulling ge-
geven aan noodzakelijke ver-
beteringen. Ik verwijs daarbij 
naar de diverse programmaon-
derdelen waarin nieuw beleid 
is opgenomen. Wij achten de 
gemaakte keuzes weloverwo-
gen en evenwichtig en onder-
steunen die ten volle”, aldus 
Kuijken. 

Wel wil de PvdA voor een aan-
tal zaken en voor sommige 
onderdelen extra aandacht en 
wellicht begrotingsaanpassin-
gen. In verband met regionale 
samenwerking had de PvdA 
nog een aantal opmerkingen. 
Zij verwachten op korte ter-
mijn een collegenota hierover.

De PvdA gaat niet akkoord met 
de door haar eigen wethouder 
Gert Toonen voorgestelde af-
schaffi ng van de strandstoel-
belasting. Toonen heeft altijd 
gezegd dat die afschaffi ng 
er wel zou moeten komen. 
Kuijken heeft grote zorgen 
over de WMO: “Het college en 
de ambtelijke afdelingen staan 
voor een geweldige krachts-
inspanning om de WMO in te 
voeren. Het blijkt nu al bij de 
aanbesteding van de huishou-
delijke zorg die gepaard gaat 
met problemen.”

Het CDA afdeling Zandvoort 
zal, bij monde van fractievoor-
zitter Gert-Jan Bluijs, de ko-
mende vier jaar constructief 
meewerken aan het welzijn 
en de toekomst van Zandvoort 
en haar inwoners. Weliswaar 
is het CDA oppositiepartij ge-
worden maar ook daarin vindt 
Bluijs veel mogelijkheden om 
op het beleid in Zandvoort 
invloed te hebben. Zo wil hij 
meer geld voor speelvoorzie-
ningen, jeugdbeleid, cultuur-
beleid en kunsteducatie op 
scholen, extra strandrolstoe-
len, peuterspeelzaalwerk en 
extra subsidies. Bluijs reed ook 
weer het stokpaardje van het 
CDA: de wijkgerichte aanpak. 
“Er dienen voor wijkbeheer en 
ontwikkeling daarvan budget-
ten vrijgemaakt te worden, dit 
zal een positief effect hebben 
op ons imago, waardoor het 
mes aan twee kanten snijdt”, 
aldus Bluijs.

Het CDA is van mening dat 
Classic Concerts in de komen-
de jaren gesteund moet blijven 
worden en zal een voorstel in 
die richting doen. Waar het 
CDA over struikelt is de verho-
ging van 1,5% van de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB). Bluijs 
vindt voldoende armslag in de 
begroting om dit voorstel van 
tafel te vegen.

 wil voortborduren op wat Joke 
Draijer noemt het ‘recht door 
zee gaan’, het open en duidelijk 

zijn zonder omweg, zoals haar 
partij al sinds jaar en dag doet. 
“Juridisering van situaties heeft 
al heel veel geld gekost, terwijl 
dit vaak voorkomen had kun-
nen worden door goede, open 
en eerlijke communicatie”, 
geeft zij aan.

“Zandvoort ontleent zijn 
grootsheid aan toerisme. 
Ondanks dat, is prettig kun-
nen leven in Zandvoort zeer 
belangrijk. Overlast beperken 
en afspraken handhaven zal 
nodig zijn. Ook van de bewo-
ners wordt begrip gevraagd; 
juist voor dit toerisme. In zijn 
algemeenheid is het GBZ voor 
dubbel of driedubbel grondge-
bruik. Juist door de beperkte 
mogelijkheden die Zandvoort 
heeft om uit te breiden, is dit 
van het grootste belang”, vindt 
Draijer.

Op het gebied van veiligheid is 
de mening van GBZ duidelijk. 
Handhaving in brede zin, maar 
ook op het gebied van alcohol-
misbruik en drugsgebruik door 
jongeren blijft een punt van 
zorg. GBZ wenst een gemeen-
telijke voortrekkersrol om meer 
mogelijkheden tot handhaven 
te creëren en overlast beperkt 
te houden.

SP-raadslid Willem Paap begon 
met de mededeling dat hij zijn 
haar gemillimeterd had. Dat 
had hij zelf gedaan en daarmee 
spaarde hij €20 uit. Hij gebruik-
te dit voorbeeld om naar zijn 
eerste punt te gaan: de minima 
hebben het steeds moeilijker 
en kunnen nog nauwelijks het 
hoofd boven water houden. Hij 
vroeg zich af of in de toekomst 
nog ruimhartiger met het 
kwijtschelden van belasting 
door moet worden gegaan.

Paap gaat verder: “Eén januari 
is het zover, de WMO wordt dan 
van kracht. Ontvangen de men-
sen die nu zorg hebben, ook die 
zorg per 1 januari aanstaande? 
Het college is in zee gegaan 
met kleine zorginstellingen. 
Hoe gaat dat straks met het 
personeel van de grote en be-
kende zorginstellingen? Hoe zit 
het nu eigenlijk met de eigen 

bijdragen? Kan het college ga-
randeren dat de zorgbehoeven-
den straks ook die zorg ontvan-
gen waar zij recht op hebben?”

De SP ziet graag dat het par-
keren met een mindervalide 
kaart twee uur gratis wordt. In 
plaatsen in onze regio wordt 
het voorgestelde systeem al ge-
hanteerd. De SP zal binnenkort, 
als het parkeerbeleid wordt 
behandeld, een motie hierover 
indienen.

“Het gemeentebestuur heeft 
niet alleen voor haar eigen 
bevolking, maar bij de buurge-
meentes een zeer slecht imago. 
Het is er een zooitje. Bedoeld 
wordt een imago van ineffi ciënt 
bestuur met gebrek aan inte-
griteit. Dit heeft zich in de loop 
van lange jaren opgebouwd 
en is uiteraard niet te wijten 
aan het huidige college Maar 
het is wel aan dit college om 
sturing te geven aan de verbe-
tering hiervan”, opent Cees van 
Deursen van GroenLinks zijn 
Algemene Beschouwingen.

Er wordt al jaren geld uitgege-
ven aan Middenboulevard en 
LDC. Ook het laatste besluit 
over de RFV stemt volgens GL 
niet hoopvol. Het biedt geen 
zekerheid. Een boventrendma-
tige belastingverhoging krijgt 
dan ook niet de steun van 
GroenLinks. Ook een toeslag 
op de OZB voor bedrijven krijgt 
niet hun goedkeuring. De doel-
stelling hiervoor is verkeerd. Er 
zijn ook bedrijven in Zandvoort 
die niets met toerisme van 
doen hebben. Deze schaarse 
werkgelegenheid moeten 
we niet door oneigenlijke be-
lastingen in gevaar brengen. 
Werkgelegenheid buiten de 
toeristische sector heeft ons 
inziens te weinig aandacht van 
het gemeentebestuur.

“Het belangrijkste project op 
dit moment is een goede in-
voering van de WMO, dat heeft 
voor zover wij kunnen zien de 
volle aandacht van het college. 
Begin 2007 willen we graag de 
invoering evalueren, om zono-
dig de uitvoering bij te kunnen 
stellen.”

Algemene Beschouwingen



19

Zandvoortse Courant • nummer 45 • 9 november 2006

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Van Speykstraat 1-5

Vraagprijs:  € 379.000,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS Dr. Mezgerstraat 63!!!
SUPERRRR GARAGE  voor 2 auto’s én unieke 
woning met zonnige tuin! 
Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie ’20 jaren 
woning met dubbele garage voor 2 auto’s! De woning 
heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en 
is recentelijk volledig gerenoveerd. Het woonhuis is in 
een uitstekende staat van onderhoud.  
• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en 

is door de erker extra ruim;
• Openslaande deuren naar de zonnige achtertuin op 

Zuid – West;
• Uniek ruime dubbele garage van 55 m2 v.v. 

elektrische deur;
• Perceel: 204 m2 , woonopp: ca. 125 m2.

Zaterdag 11 november
OPEN HUIS van 11:00 tot 13:00 uur!
U bent van harte welkom!
Bijzonder sfeervol én gezellig appartement met 
zeezicht op de eerste etage gelegen. De woning heeft 
2 slaapkamers, een moderne badkamer en een balkon. 

• De schitterende houten vloer zorgt voor een warme 
uitstraling; 

• Hardhouten/ kunststof kozijnen met dubbelglas;
• Servicekosten € 126,= per maand, berging in 

onderbouw;
• Woonopp: 75 m2, bouwjaar 1990.

Een appartement aan de boulevard met 
een GARAGE en een heerlijk terras met 
zeezicht!
Direct aan de wandelboulevard ligt dit appartement 
mét een garage. Het appartement heeft een ruime 
woon- en eetkamer, een halfopen keuken en beschikt 
over 2 slaapkamers. Het is fantastisch gelegen  “und 
am erste Linie”.

• Woonoppervlak ca. 85m;
• Voorzien van kunststok kozijnen en dubbel glas;
• Servicekosten bedragen € 233,= per maand;
• Het object verdient een facelift.

Dr. Mezgerstraat 49 

Vraagprijs:  € 199.000,= k.k.

De Favaugeplein 59-1

Vraagprijs: € 267.500,= k.k.

Column

Aanstaande 22 november is 
het weer zover. Balkenende 
2 loopt alweer ten einde. Er 
mag een nieuw parlement 
gekozen worden. Weet u al op 
welke partij u gaat stemmen? 
Of Wouter Bos de nieuwe 
minister-president moet wor-
den, of toch maar weer Jan 
Peter Balkenende? Volgens 
de peilingen worden de ver-
kiezingen een tweegevecht 
tussen PvdA en CDA. Maar 
onderzoek (in Elsevier) wijst 
uit dat de helft van de kiezers 
nog niet weet op welke partij 
te gaan stemmen, en twee-
derde weet niet eens waar de 
partijen voor staan. Er is dus 
nog veel werk te verrichten 
door de partijen. Maar je kan 
je als kiezer ook beter oriën-
teren door bijvoorbeeld de 
stemwijzer te doen. Ik wist het 
ook niet. Bos en Balkenende 
praten in een taal die ik maar 
moeilijk versta. Kiezers wil-
len een duidelijke taal horen, 
een taal die iedereen begrijpt. 
Wat willen ze nou eigenlijk, 
die partijleiders? Maar nu, na 
de stemwijzer en een beetje 
rondneuzen in de partijpro-
gramma’s, weet ik bijna zeker 
wat het gaat worden voor mij 
op 22 november. De partijen 
van de twee B’s dus niet.

Zandvoort heeft bij de laatste 
twee verkiezingen vrij extreme 
uitspattingen gekend. Twee 
keer in het nieuws. In 2002 
was de partij die normaal 
gesproken altijd de meeste 
kiezers trekt in Zandvoort, de 
VVD, verslagen door de nieu-
we partij LPF. Na Rotterdam 
was Zandvoort één van de 
weinige gemeenten waarin 
deze partij de grootste was, 
ondanks het verlies van het 
brein achter de partij. Tijdens 
de verkiezingen van 2003 
was er weer iets bijzonders 
gebeurd in onze gemeente. 
De Partij voor de Dieren was 
erg populair, Zandvoort had 
landelijk gezien het groot-
ste percentage kiezers voor 
deze partij. Ik ben benieuwd 
wat het dit jaar gaat worden. 
Zullen de Zandvoortse kiezers 
weer in het landelijke nieuws 
komen? Laten we in ieder 
geval met z’n allen naar de 
stembussen gaan en moge 
de beste winnen.

22 november 

Stephanie

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Ook voor uw
weekend 

bloemetje!

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Bij Beautysalon Sara

kunt u nu ook voor
uw haar terecht 
bij kapster 
Jos Spierieus
Achterweg 1a - Zandvoort
Geopend: di-do-vrij- en 
zaterdag
Tel.: 06- 21 95 09 48

Fresh!

Open 
Huis

Fresh!

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is 
sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door 
de vele apres ski mogelijkheden.

Gerlos is de spil van de Zillertal Arena, de grootste ski arena in het 
Zillertal met 160 kilometer piste, 50 liften, 8 ski- en snowboardscholen, 
een kinderparadijs en 200 kilometer langlaufl oipen.
Hotel Platzer, een gezellig familie hotel igt midden in het centrum van 
Gerlos en dicht bij de liften. Skibus voor de deur.  Skien tot aan het hotel !

 Boekingen:  info@hotelplatzer.at  
  tel.  0043 5284 5204   
  fax  0043 5284 5204 44

Sinds februari 1992 had 
ik Tehran, de hoofdstad 
van Iran, niet meer terug-
gezien. Als 7-jarig meisje 
verliet ik samen met mijn 
moeder mijn geboorte-
land, niet wetende dat we 
alles achter zouden laten: 
onze familie en vrienden, 
ons appartement, onze 
spullen, school en werk. 
Ook mijn vader lieten we 
achter om hem pas na 7 
jaar, in Nederland, terug te 
zien. Ik merkte niets van 
het verdriet dat mijn moe-
der leed, toen we veertien 
jaar geleden op het vlieg-
veld van Tehran afscheid 
namen. Ik wist alleen dat 
ik voor het eerst in mijn 
leven in een vliegtuig zou 
gaan vliegen. Samen met 

mijn moeder heb ik inmid-
dels vele avonturen beleefd 
in drie vluchtelingenkampen, 
de Nederlandse taal geleerd, 
opnieuw vrienden gemaakt 
en (ik kan wel spreken voor 
beiden) een carrière ge-
maakt.

Op 23 juli 2006 ging ik na 
veertien jaar voor het eerst 
weer terug naar Perzië, het 
land van Cyrus en Darius, 
het land van diversiteit, het 
land van mijn voorouders. 
Opnieuw zou ik met mijn 
moeder een avontuur be-
leven. Een avontuur in Iran, 
een land dat de laatste tijd 
negatief in het nieuws staat. 
Ik had niet meer de onwe-
tendheid van een 7-jarig 
kind toen ik wist dat we 
weer terug zouden gaan. Ik 
wist dat dit niet zomaar een 
reis zou zijn. Ik zou dat wat 
we veertien jaar geleden 
hadden achtergelaten, terug 
zien. Helaas herinnerde ik 
me maar nog weinig van het 
land en van de mensen.

Op de desbetref-
fende dag wa-
ren mijn vader, 
moeder en ik 
zenuwachtig toen 
we op Schiphol stonden om 
(opnieuw) afscheid te nemen. 
Wat konden we verwachten? 
De vliegreis met Iran Air zou 
zo’n vijf uur duren. Mijn moe-
der en ik kregen de slappe 
lach toen we elkaar voor het 
eerst met een hoofddoek za-
gen. In Iran moet je (of je nu 
buitenlands bent of niet) ge-
dekt de straat op! Voor beiden 
was het echt even wennen.

Eenmaal aangekomen in 
Mehrabad (het vliegveld in 
Tehran), stonden tientallen 
mensen achter de glazen wan-
den te kijken. We wisten dat 
onze familieleden ons zouden 
komen ophalen. Zou ik ze her-
kennen? Zouden ze mij her-
kennen? Van hun kant werden 
we, na een tijdje trekken en 
duwen tussen de vele mensen 
die op hun bagage wachtten, 
meteen herkend, want iemand 

riep vreselijk hard mijn 
naam. Ook wij begonnen 
steeds meer gezichten te 
herkennen. Iedereen huilde, 
inclusief mijn moeder en ik. 
Terwijl ik huilde wist ik niet 
dat ik zo veel familieleden 
had. Alleen al zo’n 40 men-
sen waren die avond naar 
het vliegveld gekomen om 
ons op te halen. En dan te 
bedenken dat niet eens 
kwart van de familie was 
komen opdagen!

Na iedereen begroet en ge-
knuffeld te hebben, liepen 
we naar de auto’s die ons 
naar het huis van mijn oom 
zouden brengen. Terwijl we 
liepen voelde ik de hitte van 
Tehran op me afkomen. Het 
was midden in de nacht 35 
graden celsius!

Nasim Ahmadi

Een reis door Perzië 
met een Perzische

weer terug zouden gaan. Ik 
wist dat dit niet zomaar een 
reis zou zijn. Ik zou dat wat 
we veertien jaar geleden 
hadden achtergelaten, terug 
zien. Helaas herinnerde ik 
me maar nog weinig van het 
land en van de mensen.

Sinds februari 1992 had 

Volgende week deel twee van dit bijzondere reisverslag

Reisverslag deel 1 van 3       

Kijk eens op onze vernieuwde website
www.zandvoortsecourant.nl

STIER
21 apr. - 20 mei

Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je laat je deze week niet gek ma-
ken door je vriend! Al zou je hem 
wel een schop onder z’n kont 
willen geven. Wees gerust, alleen 
deze week zal hij het je moeilijk 
maken. Volgende week komt er 
weer romance aan!

Vissen

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Je kansen op carrièregebied kun-
nen opbloeien. Er lonken veel 
alternatieven, maar je kunt je 
beter op je huidige werk concen-
treren en daar je energie in ste-
ken. Dit kan positieve resultaten 
opleveren.

Probeer een evenwicht te vinden 
tussen je dromen en de dage-
lijkse realiteit. Je loopbaan kan 
enorm verbeteren als je hierin 
slaagt. Evalueer zorgvuldig al je 
gewaagde plannen alvorens ze in 
de praktijk te brengen.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Liefde is de sleutel tot je geluk. 
Besteed tijd aan wie je lief zijn 
en laat ze meegenieten van wat 
je te bieden hebt. Wat je geeft, 
krijg je uiteindelijk ook weer te-
rug. Op je werk zullen de moei-
lijkheden zich van zelf oplossen.

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je zorgen zullen verdwijnen. 
Met die slapeloze nachten heb 
je enorm veel van jezelf gevergd; 
nu is het tijd voor ontspanning. 
Volg je gevoelens en intuïtie in 
plaats van je leven te structure-
ren. Relax... 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Ouders of oudere familieleden 
hebben je aandacht nodig, dus 
maak wat tijd voor ze vrij. Maak 
dat ene familielid, dat door een 
moeilijke tijd heen gaat, eens 
blij met een bijzonder cadeau. 
Dat zal ook jou goed doen.

Geven aan en delen met anderen 
kan je eigen situatie verbeteren. 
Bied aan je naasten te helpen 
met de voorbereidingen voor sin-
terklaas, kerst en oud en nieuw. 
Besteed vooral aandacht aan kin-
deren in je omgeving.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Deze week nemen de zaken een 
gunstige wending. Eind deze 
week staan je verbeteringen te 
wachten in je fi nanciële situatie. 
Een lucratieve deal waar je al een 
tijdje mee bezig was, kan zijn 
vruchten gaan afwerpen.

Je energie neemt deze week sterk 
toe. Vooral op sociaal gebied kan 
je situatie verbeteren. Bezoekjes 
aan vrienden en familieleden, 
feestjes en meer van dat soort 
gezelligheid behoren tot de mo-
gelijkheden. Geniet! 

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Het ziet er naar uit dat je na deze 
week fi nancieel weer lekker in de 
lift zult gaan zitten. Maar pas op 
dat er niet weer niets overblijft. 
Hoewel het je privé voor de wind 
kan gaan, moet je opletten dat je de 
realiteit niet uit het oog verliest!  

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Niet toegeven aan impulsen; het 
is beter je energie te temperen 
en doelgericht te handelen deze 
week. Je snelle ontvlambaarheid 
veroorzaakt niets dan problemen, 
dus houd je vuur op een laag 
pitje.

Schorpioen

Meer tijd binnenshuis doorbren-
gen zal je goed doen. Maak het 
thuis comfortabel en gezellig 
voor deze week. Daarmee scoor 
je hoog bij je gezin. Nodig vrien-
den, collega’s en familieleden uit 
voor deze week. 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.
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Gemeentelijke publicatie week 45 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
31 oktober en de verdere in week 44 door het college
genomen besluiten zijn 7 november vastgesteld.
De besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en
op de website.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 16 november vergadert de Commissie Welstand en
Monumenten. De vergadering begint omstreeks 15.00
uur in de commissiekamer. De exacte begintijd is
afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor het beste
even contact opnemen met de werkeenheid Bouwen,
tel. (023)5740100.

13 november - milieuinteractieavond
Wie het milieu een warm hart toedraagt komt op 13
november langs op het Raadhuis om mee te praten.
Een unieke kans om aan te geven wat u de komende
jaren belangrijk vindt op het terrein van milieuzorg en
milieubeleid. De avond wordt gehouden in de hal van
het raadhuis. U bent welkom vanaf 18.30 uur. De avond
start starten met een milieumarkt, waarop u onder-
meer zeer voordelig een zonneboiler of een zonnepa-
neel kunt aanschaffen. Vanaf 19.55 uur het interactie-
ve gedeelte.

Jongerenenquête 
Deze week zijn alle Zandvoortse jongeren die in maart
2006 voor het eerst mochten stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen, kortweg de nieuwe kie-
zers, met een brief uitgenodigd mee te doen aan een
onderzoek. Wie meedoet aan de enquête maakt kans
op een verrassing. De gemeente heeft in de aanloop
tot de gemeenteraadsverkiezingen 2006 al een speci-
ale jongerenbijeenkomst georganiseerd. Nu dan de
vervolgenquête die verschillende zaken inzichtelijk
moet maken, waaronder of het beeld wel klopt beeld
dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in de gemeente-
politiek. Met de uitkomsten kan de gemeente wellicht
de relatie met jongeren verbeteren en hen meer betrek-
ken bij politiek-bestuurlijke vraagstukken.Wil je meer
weten, dan kun je contact opnemen met Folkert
Bloeme, tel 5740122 of mail je reactie naar politieken-
jeugd@zandvoort.nl

Zet de Rekenkamer Zandvoort aan het werk
U bent van harte uitgenodigd de Rekenkamer
Zandvoort te vertellen wat u graag onderzocht ziet in
2007. De Rekenkamer Zandvoort gaat binnenkort zijn
onderzoeksprogramma 2007 opstellen en inventari-
seert daarvoor nu onderzoeksonderwerpen. Voorzitter
Gerard Johanns nodigt u van harte uit een voorstel te
formuleren voor een onderzoek en in te dienen.
Voorstellen indienen kan tot 16 november. Johanns wil
burgers van Zandvoort betrekken bij het lokale bestuur
en doet u namens de Rekenkamer Zandvoort deze aan-
bieding. Check de website van de gemeente voor de
spelregels. Rubriek: Bestuur> Rekenkamer> 

Mandaat aan interim-hoofd afdeling VVH
Op 7 november hebben het college van burgemeester
en wethouders respectievelijk de burgemeester,
besloten om aan het per 16 oktober 2006 aangestel-
de interim-hoofd van de afdeling Veiligheid,
Vergunningverlening en Handhaving (met uitzonde-
ring van de brandweer) mandaat te verlenen voor 
het nemen van die besluiten welke op grond van het

mandaatstatuut van 25 oktober 2002 aan het hoofd
van de afdeling Leefomgeving en Handhaving zijn
gemandateerd. Het mandaatstatuut 2002 ligt gedu-
rende twee weken na deze publicatie ter inzage bij de
centrale balie van het raadhuis.

20 november - inloopavond project Louis Davidscarré
Op 12 december a.s. zal de gemeenteraad een besluit
nemen over het masterplan Louis Davidscarré. Het
masterplan maakt duidelijk wat de nieuwe kaders zijn
voor de wenselijke ontwikkeling van dit voor Zandvoort
belangrijke gebied. In het masterplan zijn onder ande-
re opgenomen de realisatie van een Brede School, een
semi-openbare parkeergarage en 216 woningen. Veel
aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en de
wijze waarop het plan wordt ingepast in de bestaan-
de omgeving. Op maandag 20 november 2006 orga-
niseert de gemeente hiervoor een inloopavond in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort.
Een ieder is welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op
deze avond zal aan de hand van een maquette en teke-
ningen door de projectgroepleden uitleg worden gege-
ven over het project.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Thorbeckestraat 22, maken aanbouw achterzijde,

ingekomen 31 oktober 2006, 2006-187Lv.
- Voltastraat 9, slopen asbesthoudend dak, ingeko-

men 01 november 2006, 2006-188S.
- Lorentzstraat 399 t/m 529, verwijderen asbestpa-

nelen, ingekomen 02 november 2006, 2006-189S.
- Van Lennepweg 8 t/m 42, vervangen balkonhekken,

ingekomen 02 november 2006, 2006-190Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voorne-
mens om met toepassing van artikel 19.3 van de Wet op
de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor het:

uitbreiden en verbouwen van de woning op het
perceel Parnassialaan 10 te Bentveld 
(bouwaanvraagnummer: 2006-173Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 10
november 2006 gedurende 6 weken ter inzage bij de
Centrale Balie van het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden. Gedurende de termijn van de terinzage-
ligging kan een ieder schriftelijk of mondeling haar/zijn
zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus

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

2, 2040 AA Zandvoort. U dient in de rechter bovenhoek
van uw brief “zienswijze” te vermelden.

Kapvergunningen verleend 
- Zeestraat 60, 3 esdoorns, verleend 2 november 2006.
- Koningstraat, 5 populieren en 4 iepen, verleend 

9 november 2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaan-
de besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te
Haarlem, afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003
RZ Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Een schorsende werking
wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In
geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de president van
de rechtbank te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift
dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaar-
schrift. Voor het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Stationsstraat 7, veranderen voorgevel, verzonden

17 oktober 2006, 2006-162Lv
- Fahrenheitstraat 52, uitbreiden woning, verzonden

02.november 2006, 2006-137Rv.
- Fahrenheitstraat 54, uitbreiden woning, verzonden

02 november 2006, 2006-136Rv.
- Schelpenplein 11, aanbrengen garagedeur in voor-

gevel, verzonden 02 november 2006, 2006-100Lv.
- Kromboomsveld 28, gedeeltelijk vergroten woning,

verzonden 02 november 2006, 2006-092Lv
- Oosterveld 1,3,5, en 7, plaatsen erfafscheiding,

verzonden 02 november 2006, 2006-104Lv.
- Patrijzenstraat 2, plaatsen dakkapel, verzonden 

02 november 2006, 2006-089Lv.
- Vinkenstraat 14, vergroten woning, verzonden 

02 november 2006, 2006-088Lv.
- Kerkplein 8, plaatsen afvoerkanaal, verzonden 

02 november 2006, 2006-079Lv.
- Strandweg 8, plaatsen luifel, verzonden 02 novem-

ber 2006, 2006-087Lv.
- Kostverlorenstraat 23, wijzigen gevel, verzonden 

02 november 2006, 2006-086Lv.
- Cort van der Lindenstraat 26, veranderen gevelaan-

zichten, verzonden 02 november 2006, 2006-084Lv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inza-
ge. U kunt ze inzien tijdens openingstijden.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Heuse wedstrijden worden er georganiseerd. Breien is weer 
‘in’. De nostalgie van oma’s tikkende breipennen breekt door 
met de Nederlandse Kampioenschappen snelbreien op in ons 
eigen Rotterdam. 

“Kom en brei een 
pennetje mee” no-
digt de organisatie 
uit. De sfeervolle 
Branderij van het 
industriële pand 
Van Nelle fabriek in 
Rotterdam is omgetoverd tot 
het grootste (tijdelijke) brei-
café van Nederland.

Breien mag weer, mits in een 
modern jasje gegoten. Het 
eerste Nederlandse brei-evene-
ment speelt op die trend in, met 
diverse beroemde breiers uit 
binnen- en buitenland. Een van 
de meest in het oog springende 
activiteiten: Nederlands kampi-
oenschap snelbreien. Aanjager 
van de breihype zijn de boeken 
van de Amerikaanse Debbie 
Stoller, hoofdredacteur van 
Bust Magazine en Amerikaanse 
breigoeroe. Breifans van over de 

hele wereld wer-
den gestimuleerd 
om groepsgewijs 
in het openbaar 
te gaan breien. 
Op het brei-eve-
nement komen deze groepen 
samen in de Rotterdamse Van 
Nelle Ontwerpfabriek. In dit 
architectonisch schitterende 
gebouw geeft de auteur twee 
workshops en lezingen. Zeker 
23 stands van Nederlandse en 
Engelse handwerkwinkels zijn 
aanwezig. Ook is er een ten-
toonstelling van oude breiar-
tikelen en handwerkjes uit de 
20e eeuw.

Stitch ’n Bitch, die het eve-
nement organiseert, is een 
wereldwijde organisatie 
die opgericht is door de 
Amerikaanse Debbie Stoller. 
Zij bracht het idee om met 
z’n allen in cafés te gaan 
breien. Dit resulteerde in het 
boek ‘Stitch ‘n Bitch’ welke 

ook in het 
Nederlands is 
vertaald. In-
middels kent 
Nederland een 
b e h o o r l i j k e  
aanhang, er 
zijn reeds 16 
brei-cafe’s waar 
u kunt aan-
schuiven en 
meebreien.

Voor de liefhebbers van de 
flitsende pennen: het evene-
ment wordt gehouden op za-
terdag 18 november 2006 in 
de Van Nelle Ontwerp Fabriek 
Rotterdam. Voor wie? Voor 
iedereen die van breien en 
haken houdt. Kijk voor meer 
info op www.second-events.
nl/snbdag.htm en voor de 
route op www.vnof.nl. 

Zoals vroeger: samen breien

Ideale woonvorm dementerende ouderen
Massale verpleeghuizen hebben afgedaan. Een voorbeeld 
komt uit Zeeland waar kleine, knusse woongroepen ont-
staan. Het effect op de dementerende ouderen is verbluf-
fend. Ook het personeel werkt in een prettiger sfeer. 

De verpleegzorg schudt de 
kussens op. Groots opgezette 
verpleeghuizen voor demen-
terende ouderen maken plaats 
voor kleine, plezierige leefge-
meenschappen. De cliënten 
die er wonen beschikken ieder 
over een eigen slaapkamer en 
zijn vrij in doen en laten, bin-
nen grenzen uiteraard.

In alle rust zitten zes demente-
rende ouderen te lunchen aan 
de keukentafel van hun woon-
groep in Middelburg. De vrouw 
die in het oude verpleeghuis 
moeilijk in de groep te hand-
haven was, zit nu samen met 
haar groepsgenoten genoeg-
lijk te eten. Ze geniet van een 
boterham met pindakaas in 
plaats van pap. “Het kon in het 
verpleeghuis niet anders”, licht 
een verpleger toe, “Wie lastig 

was, kreeg pap te eten.” Steeds 
vaker kunnen dementerende 
ouderen kiezen voor een ver-
blijf in een kleinschalige woon-
groep in plaats van in een mas-
saal verpleeghuis. Ze blijken 
gebaat te zijn bij een leven in 
een woongroep: onrustig ge-
drag neemt vaak zienderogen 
af.

Per woongroep wonen zo’n 
acht dementerenden samen in 
een welhaast normale woning. 
Doel is de bewoners zoveel mo-
gelijk hun eigen leven te laten 
leiden. Daarbij worden ze per-
manent ondersteund door ver-
plegend personeel. Ieder heeft 
zijn eigen woonkamer, die hij 
naar believen kan inrichten. 
De komende jaren ontmantelt 
de Stichting voor Regionale 
Zorgverlening in Zeeland al 

haar traditionele verpleeg-
huizen. Daarvoor in de plaats 
komen 88 kleinschalige woon-
projecten. Alleen voor mensen 
die intensieve zorg nodig heb-
ben, blijven kleine verzorgings-
centra bestaan. “We proberen 
de woongroepen zoveel mo-
gelijk te verspreiden, en wel zo 
dat ouderen zo dicht mogelijk 
in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven”, legt directie-
voorzitter Mirjam Drost uit. 

De Stichting Altzheimer 
Nederland noemt het zelfs 
de ideale woonvorm voor 
dementerenden. Net als het 
Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn, dat onderzoek doet 
naar deze woonvorm. Volgens 
het NIZW gaan huiselijke ta-
ferelen een steeds grotere rol 
spelen naarmate iemand meer 
gaat dementeren. “Het is het 
geluid van de deurbel en het 
gekletter in de keuken met 
pannen, waardoor ze het ge-
voel krijgen thuis te zijn.” 
Bron: BN

Hulp bij kiezen van een PGB
Het rommelt in de huishoudelijke zorg. Met een Persoonlijk 
Gebonden Budget (PGB) houdt u de touwtjes in handen. Zeker 
voor ouderen van cruciaal belang. U regelt zelf de zorgverle-
ning die u nodig hebt. Het starterpakket PGB geeft praktische 
hints en tips.

Een zak met geld. Zo zou je het 
PGB kunnen noemen. Met dat 
geld kunt u zelf zorg, hulp en 
begeleiding in huis halen. Het 
persoonsgebonden budget 
(PGB) is nog lang niet bekend 
bij iedereen die er voor in aan-
merking zou kunnen komen.

Via Loket Zandvoort kunt u een 
zogeheten indicatiestelling 
aanvragen. Binnen omschre-
ven grenzen kiest u zelf uw 
hulpverleners en begeleiders 
uit. Of u huurt een organisa-
tie in, die in uw opdracht gaat 
werken. Met hen maakt u af-
spraken over wat er gedaan 
moet worden, de dagen en 
uren waarop de hulp voor u 
werkt en de vergoeding die u 
daarvoor uit het PGB betaalt. 
Op die manier houdt u zelf de 
regie over de hulp. Daarmee 
houdt u ook de touwtjes van 
uw eigen leven zelf in handen. 
Tenminste, als u niet opziet te-
gen de administratie die een 
en ander met zich brengt.

Het Starterspakket PGB bevat 
alle basisinformatie die u no-

dig hebt om te beslissen of u 
een persoonsgebonden bud-
get wilt aanvragen. Het infor-
matiepakket bestaat uit de 
brochure ‘Zelf aan Zet’ en vier 
informatievellen. De brochure 
geeft algemene inlichtingen 
over het persoonsgebonden 
budget. De informatievellen 
bevatten praktische tips voor 
het aanvragen van een PGB, 
het voorbereiden op de indi-
catiestelling voor zorg, hulp en 
begeleiding en de keuze tussen 
het persoonsgebonden budget 
en zorg in natura. 

De vereniging Per Saldo wil 
er aan bijdragen dat iedereen 
zelf een weloverwogen keuze 
kan maken. Een keuze op basis 
van goede informatie. Daarom 
heeft de vereniging voor men-
sen met een persoonsgebon-
den budget een informatie-
pakket gemaakt, speciaal voor 
diegenen die nog niet zoveel 
afweten van het persoons-
gebonden budget. U kunt de 
brochure en de informatievel-
len gratis downloaden via de 
internetsite www.pgb.nl.

SeniorWeb zoekt 50Plussers
Seniorweb viert haar 10-jarig bestaan. Voor ouderen biedt de 
vereniging uitgebreide diensten. De internetsite voor 50Plus-
sers gaat nu rechtstreeks contact zoeken met haar ‘lezers’. 

“Wilt u geïnterviewd worden?” 
Al op de beginpagina van haar 
internetsite valt SeniorWeb 
met de deur in huis. “Bent u 
of kent u iemand in uw omge-
ving die bereid is geïnterviewd 
te worden over zijn of haar in-
ternetgebruik, of juist het niet-
gebruik van de computer en 
het internet?”

SeniorWeb voert een onder-
zoek uit naar vijftigplussers en 
internet. Het gaat er daarbij 
om te weten te komen waar-
om de computer al dan niet ge-
bruikt wordt door de ouderen. 
Dit terwijl de mogelijkheden 
van internet en email schier 
oneindig zijn. En het gebruik 
ervan juist voor ouderen een 
zinvolle bezigheid kan zijn. De 
vereniging zoekt personen in 

verschillende leeftijdsgroepen 
boven de 50 jaar die niet meer 
deelnemen aan het arbeidsle-
ven. Naast een doeltreffende 
HelpDienst biedt SeniorWeb 
o.a. het 50PlusNet. Met deze 
internetdienst is het mogelijk 
nieuwe vrienden te maken of 
gewoon gezelschap te zoeken, 
waar ook ter wereld. Ook ver-
koop van tweedehands spul-
len is mogelijk. 

Het interview wordt bij de 
deelnemers thuis afgenomen 
door Marion Duimel van het 
Sociaal Cultureel Planbureau 
en duurt doorgaans een 
uurtje. Aanmelden kan tot 
en met 15 november 2006. 
Geselecteerden krijgen telefo-
nisch bericht. Toelichting op: 
www.seniorweb.nl.
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Sportprogramma

Lions heren stopt opmars JBC/Noorderhaven

Coach Marvin Martina durfde 
U20 speler Niels Crabbendam 
in de basis op te nemen. Het 
jeugdige talent pakte de 
kans met beide handen aan 
en liet zijn coach niet in de 
kou staan. Als een bijna vol-
leerd center speelde hij maar 
liefst 13 punten bij elkaar. Tel 
daar de 23 punten van uit-
blinker Ron v.d. Meij, de 15 
punten van Martina en de 
15 punten van een goed op 
schot zijnde Rogier Schouwe 
bij op, dan blijkt dat Lions 
een evenwichtig team heeft. 
Sterk verdedigend werden 
de gasten op achterstand 
gezet, een achterstand van 
maximaal 18 punten! Dat 
deze voorsprong in het derde 
kwart binnen vier (!) minuten 

volledig werd weggevaagd, 
had een tweetal oorzaken. 
Allereerst viel de driepunter 
van JBC ineens en stokte de 
aanval van onze plaatsgeno-
ten plots. Toch hield Lions het 
overzicht en met een tussen-
sprint konden ze alsnog met 
voorsprong het laatste kwart 
ingaan. Uiteindelijk moesten 
de Julianadorpers buigen 
voor hun gastheren die met 
84-75 wonnen.

Gehavend Lions dames
toch veel te sterk
Damescoach Johan Beerepoot 
had voor aanvang van de wed-
strijd tegen het Castricumse 
Sea Devils (nul punten uit 
zes wedstrijden), enige pro-
blemen met zijn personele 

bezetting. De zusjes Sabine 
en Miranda Dijsktra zijn nog 
geblesseerd en konden vanaf 
de tribune zien dat ze in deze 
wedstrijd niet gemist werden. 
Beerepoot had als vervangers 
de U20 speelster Tessa de 
Boer en tweede team speel-
ster Yuen Yee Lo opgeroepen.
Vanaf het begin was het dui-
delijk dat Beerepoot zich geen 
zorgen hoefde te maken. Met 
name Martine Loos was ui-
termate op dreef met haar 
bekende breaks en scoorde 
alleen al in het eerste kwart 
15 van de 17 Zandvoortse pun-
ten!
In het tweede kwart lieten 
de Zandvoortse dames de 
teugels enigszins vieren en 
konden de gasten alsnog op 
dertien punten bij rust ko-
men. Lions had er echter al 31 
in liggen.
Het derde kwart liet ook weer 
een declassering van Sea 
Devils zien. Lions kon in feite 
doen wat ze wilden. Zo ging 
het ook in het vierde kwart 
en konden de dames van 
Beerepoot een 70-29 over-
winning op hun conto bij-
schrijven.

Martine Loos was goed voor 
maar liefst 36 punten, Tessa 
de Boer voor 11 en Marinella 
Pranic 8.

Basketbal

Winter Endurance Kampioen-
schap begint met Zandvoort 500

Het veld bestaat uit alle be-
kende toerwagens in de klas-
sen +2000cc, -2000cc, BMW 
en de klasse -2000cc Diesel. 
Maximaal kunnen er 59 auto’s 
deelnemen, met per wagen 
meerdere rijders. De deelne-
mende equipes moeten mini-
maal drie pitstops maken. In 
deze drie pitstops moeten rij-
ders- en bandenwissels plaats-
vinden en moet er brandstof 
worden aangevuld.

De bekende equipe met 
Zandvoortse inbreng van 
Dillon Koster samen met Marc 
Koster en Bertus Sanders doet 
ook dit winterseizoen weer 
mee. Andere kanshebbers zijn 
de equipes van John de Vos 

en de kampioen van vorig jaar 
Steven Gijsen.

Zaterdag 11 november wordt 
om 9.30 uur begonnen met 
de vrije training, gevolgd 
door de kwalificatietraining 
van 10.30 tot 10.50 uur. De 
race over 500 km (116 ronden) 
gaat om twaalf uur van start, 
waarna om circa half vier de 
finishvlag valt.

De toegang voor het bui-
tenterrein en de overdekte 
hoofdtribune is gratis. Voor 
het rennerskwartier dient € 7 
betaald te worden. Kinderen 
tot 12 jaar, onder begeleiding 
van een volwassene, hebben 
gratis toegang.

Autosport

Aan niets was te zien dat de tegenstanders van de heren bas-
ketballers op een gedeelde eerste plaats in de Rayon klasse 
staan. JBC/Noorderhaven kon vooral in het eerste en laatste 
kwart niet tegen een zeer sterk opererend Lions op.

Nauwelijks is het reguliere autosportseizoen ten einde of het 
Winter Endurance Kampioenschap vangt al weer aan. Het is een 
traditie dat deze race wordt geopend met de Zandvoort 500. Het 
Circuit Park Zandvoort organiseert dit samen met de DNRT.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Ellen Creatief

Gemeente Zandvoort 
Greeven, Makelaardij o.g.
Hotel Platzer, Gerlos
IJzerhandel Zantvoort
Jos Spierieus
Kippetrap
Pluspunt Boomhut
Take Five
Van Schaik, makelaar
Van Vessem & Le Patichou
Vof Cocarde
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zeevishandel N. Waasdorp

22 Medailles voor de Zeeschuimers

Alle zwemmers waren erop 
gebrand om hun persoonlijke 
records aan te scherpen of 
een medaille te winnen. In de 
loop van de dag werden maar 
liefst 22 medailles in de wacht 
gesleept: 10 x goud, 9 x zilver 
en 3 x brons. De meest aan-
sprekende prestaties waren 
van Daisy Koning en Richard 
kras. Zij haalden ieder twee 
gouden plakken op diverse 

onderdelen. Veel persoonlijke 
records sneuvelden bij leden 

van het Zandvoortse team.
De afsluitende estafette voor 
junioren werd ook een prooi 
voor onze plaatsgenoten. 
Door sterk zwemmen van Ilse 
Schaap als derde startster en 
Richard Kras als slotzwemmer, 
werden twee seconden ach-
terstand in een voorsprong 
van 1,5 seconde omgezet.  
Dat was voldoende voor een 
eerste plek.

Zwemmen

Afgelopen zondag is in het zwembad de Planeet in Haarlem 
de eerste ronde van de meerkampwedstrijd tussen 5 zwemver-
enigingen, waaronder de Zandvoortse Zeeschuimers, gezwom-
men. Met een groot team van 35 zwemmers waren onze plaats-
genoten naar Haarlem gekomen voor deze eerste krachtmeting 
met de verenigingen uit de directe omgeving.
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11 november
Voetbal:  Pim Mulier Sportpark, Haarlem
 14.30 uur Kennemerland – SV Zandvoort (za)
Autosport: Circuit Park Zandvoort
 Zandvoort 500
Basketbal:  Apollohal, Amsterdam
 19.30 uur BV Lely 2 – The Lions (d)
 21.15 uur BV Lely – The Lions (h)

12 november
Voetbal:  Duintjesveld
 14.00 uur SV Zandvoort (zo) – DSS
Hockey:  Duintjesveld
 12.45 uur ZHC (d) – Alkemade

(In alfabetische volgorde)

Achtste overwinning op rij van 
SV Zandvoort zaterdag

Keur kon niet met zijn sterkste 
elftal beginnen. Basisspeler 
Bas Lemmens is nog gebles-
seerd en Nick Post zat een 
schorsing uit naar aanleiding 
van zijn rode kaart van vorige 
week.

Robin Castien kon al in de eer-
ste minuut aanleggen voor 
een schot. Zijn vizier stond 
echter nog niet op scherp 
en hij miste helaas het doel. 
Hierna kreeg Zandvoort het 
moeilijk. Al in de twintigste 
minuut moest Keur een wis-
selspeler warm laten lopen. 
Tjeerd Ariesen, al weken in 
goede vorm, kreeg een trap te-
gen zijn enkel en kon niet ver-

der spelen. Vincent Hompes 
kwam hem vervangen.

Aan niets was te zien dat 
Marken onderaan staat. Veelal 
redelijk combinerend kwa-
men ze ver maar waren in eer-
ste instantie niet echt gevaar-
lijk op één schot na dat goed 
door keeper Jorrit Schmidt 
werd verwerkt. Toch kwamen 
de gasten op voorsprong. Na 
een genegeerd signaal van de 
assistent-scheidsrechter van 
Marken voor een uitbal in het 
voordeel van Zandvoort, floot 
de leidsman een drietal se-
conden later voor een corner 
in het voordeel van Marken. 
Met een kromme bal kon 

René Commandeur Schmidt 
verslaan al had hij wel de hulp 
van de scheidsrechter nodig 
die op de achterlijn stond en 
constateerde dat de bal de 
lijn had overschreden, 0-1.

Na rust een sterk Zandvoort 
dat tegen de wind in kon la-
ten zien dat er een behoorlijk 
voetballend vermogen in de 
ploeg zit. Onze plaatsgeno-
ten doken regelmatig voor 
doelman Evenboer op maar 
misten nog de afmaker. Na 
een vrije trap op de paal van 
Raymon Hölzken, was het in 
de 69e minuut dan wel raak. 
Een corner van Hölzken spat-
te op de ‘blonde krullen’ (de 
goaltjesdief heeft gemillime-
terd haar, red.) van uitblinker 
Ferry Boom uiteen en deed 
het net bollen, 1-1. Toen twee 
minuten later de bal, na het 
onderuithalen van Castien 
in het strafschopgebied, op 
de stip ging, draaide Boom 
het duel richting Zandvoort, 
2-1. Wat Marken daarna ook 
probeerde, het zou eerder 3-
1 worden dan 2-2. Zandvoort 
had weer drie punten in de 
knip!

De lijstaanvoerders moe-
ten komende zaterdag bij 
Kennemerland op bezoek. De 
Haarlemmers staan op de 
vijfde plaats van de ranglijst 
met negen punten achter-
stand op onze plaatsgeno-
ten. De wedstrijd op het Pim 
Mulier Sportpark begint om 
14.30 uur.

Voetbal

Het gaat steeds moeilijker maar ook nu weer kwamen de  
zaterdagvoetballers van trainer Pieter Keur als overwin-
naars uit de strijd. Het nietige Marken, twee jaar geleden nog  
spelend in de Hoofdklasse en nu met twee punten uit acht 
wedstrijden (!) onderaan staand, kon met een 2-1 nederlaag 
terug naar het voormalige eiland.

SV Zandvoort wel, ZSC niet

Het futsalteam van SV 
Zandvoort kende niet al te 
veel problemen met de te-
genstander EDO. Hoewel er 
hier en daar een steekje viel 
in defensief opzicht, klopte 
het spel van SV Zandvoort. 
Het beeld was een vlot en 
soms ook verzorgd spel van 
de Zandvoorters, waardoor 

die gauw een voorsprong 
wisten te nemen op EDO. 
Uiteindelijk werd de eind-
stand bepaald op 12-6.

Heel wat minder verging 
het ZSC’04. Vorig jaar gepro-
moveerd naar een hogere 
klasse, kende ZSC een goed 
begin met doelpunten van 

Voetbal

Afgelopen vrijdagavond werden twee futsalwedstrijden  
gespeeld in de Korverhal. Op het programma stonden de  
wedstrijden SV Zandvoort-EDO en ZSC’04-RCH.

Wedstrijd met twee gezichten

Zandvoort begon niet al te 
sterk. Veel balverlies op het 
middenveld en bij de spitsen 
zorgde ervoor dat de tegen-
stander veel balbezit had 
op de helft van Zandvoort. 
Olympia profiteerde in de 35e 
minuut van een dwaling van 
de leidsman. Waar een vrije 
schop voor Zandvoort in de 
lijn der verwachtingen lag, 
mochten de gasten er een 
nemen. Ruud Hunting profi-
teerde van de desorganisatie 
die door het vreemde besluit 
in de Zandvoortse verdedi-
ging ontstond, 0-1.

Twee minuten later konden 
de Haarlemse supporters 
weer juichen toen Steve 
Hulsebosch hoog boven de 
Zandvoorters uittoornde en 
koppend de voorsprong van 
zijn ploeg verdubbelde, 0-2. 
Op slag van rust moest de uit-
stekende A-junioren keeper 
Matthijs Mans weer de gang 
naar het net maken toen de 
snelle Beirho Farhan een solo 
over de linker vleugel doel-
treffend afmaakte, 0-3.

Trainer Berry Buytenhek 
moet tijdens de rust behoor-
lijk tekeer zijn gegaan in de 
kleedkamer. Slachtoffer was 
Faisel Rikkers, die een totale 
offday had en die zich mocht 

douchen en aankleden. Justin 
Robert kwam erbij in de spits. 
Zandvoort ging vanaf het be-
ginsignaal uit een heel ander 
vaatje tappen. Met de straffe 
wind in de rug werd veel op 
de helft van Olympia ge-
speeld en er ontstonden kan-
sen. Het wegsturen van hun 
trainer (Buytenhek had aan-
merkingen op de leiding) was 
voor Zandvoort het teken om 
er nog een schepje bovenop 
te doen. De ban werd in de 
58e minuut door Robert door-
broken. Via de kluts kwam de 
bal voor zijn voeten en met 

een droog hard schot kon 
hij keeper Marin Doornebos 
verslaan, 1-3. Het tweede 
Zandvoortse doelpunt kwam 
op het conto van de altijd 
hard werkende Patrick van 
der Oord. Uit een corner van 
Max Aardewerk kon ook hij 
met een mooi schot, dat door 
een voet van een Haarlemmer 
zwanger was van het effect, 
Doornebos voor de tweede 
keer het nakijken geven 2-3. 

Komend wekend speelt 
Zandvoort thuis tegen het 
ontketende DSS dat de ene 
na de andere overwinning 
boekt en dat op de tweede 
plaats staat. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur. 

SV Zandvoort zondag heeft laten zien dat er gevochten kan 
worden in een tweede helft als de eerste dramatisch is verlo-
pen. Tegen de nieuwe fusieclub Olympia Haarlem was de rust-
stand 0-3, de tweede helft was een aantal minuten te kort om 
op gelijke hoogte terug te komen. Bij het eindsignaal stond er 
2-3 op het scorebord.

Mitchell Post en Michel van 
Marrem. Daarna begon het 
bij RCH te draaien en liep de 
score langzaam op. ZSC’04 
probeerde het nog wel en bij 
een 2-7 achterstand zorgde 
keeper Sander van der Wal 
voor een korte opleving bij 
ZSC’04, maar die kwam te 
laat. Mark Hoppe moest de 
zaal verlaten door een iet-
wat onbesuisde actie. Met 
een eindstand van 3-7 kon 
ZSC’04 niet echt tevreden 
zijn.

Futsal

Eerste doelpunt van Ferry Boom in de maak

Patrick v.d. Oord zet drie man op het verkeerde been

Ron v.d. Meij vecht voor iedere bal
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 OOSTERPARKSTRAAT 54 ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20-er 
jarenwoning met besloten tuin (zw), achterom en oprit

• Op steenworp afstand van strand en duin
• De woning is in 1992 gerenoveerd
• Sfeervolle woonkamer met serre aan de voorzijde,
lichte keuken, moderne badkamer en 5 slaapkamers

• Woonopp. ca. 130 m2 , perceelopp. 183 m2

 VINKENSTRAAT 36 ZANDVOORT

• In een oase van rust en groen gelegen semi bungalow
“t Vlinderhof” met rondom tuin, royale garage en oprit

• L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers en garderobekamer
• De woning staat op 751 m2 eigen grond en de locatie is 

meer dan uniek voor Zandvoort
• Rondom v.v. dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 160 m2 (incl. garage)

Vraagprijs: € 529.000,-

Vraagprijs: € 385.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/101 ZANDVOORT

• In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette
• Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne badkamer,  

3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)
• Inpandige parkeerplaats is bij de prijs inbegrepen
• Het appartement is luxe afgewerkt
• Op loopafstand van strand, station en centrum 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 274.500,-

 CELSIUSSTRAAT 192/12 ZANDVOORT  

• Modern hoekappartement op de 2e verdieping gelegen
• Ruim inpandig balkon op het westen met veel privacy
• Moderne open keuken, 3 slaapkamers en een moderne 

badkamer o.a. v.v. ligbad en separate douche
• Het betreft een kleinschalig complex en beschikt

over een lift en een gemeenschappelijke daktuin
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

STATIONSPLEIN 17/14 ZANDVOORT

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen
• Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,
2 slaapkamers en een moderne badkamer

• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
• Geheel uitgevoerd met stucwerk
• Nabij het strand en centrum gelegen 
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

Nabij boulevard,
strand en circuit

gelegen

GARAGE VAN
GALENSTRAAT NR.14

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715

Kijk voor deelnemende woningen, meer informatie en foto’s op onze website www.cvl.nu

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Vraagprijs € 25.000,-

Openhuizen dag Zandvoort
zaterdag 25 november van 11:00 tot 13:00 uur

CVL_Adv_ZC0645.indd   1 07-11-2006   16:13:51
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Maandag 20 november een  
inloopavond over project  
Louis Davidscarré
Raadpleeg de gemeente-advertentie 
in deze krant. 

De Mannetjes

Bizons op het 
Kraansvlak

‘Laat er af en toe een paar 
door het dorp lopen, dan 
komen de toeristen wel’

Geldig t/m zondag 19 november

• Roomboter amandelstaaf
 met 100% roomboter € 3,95

• Natuur Allinson
 met walnoten € 0,95
 Kijk ook eens op:
 www.bertrambrood.nl 
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein 14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

Zorg over WMO-zorg? 
Bel het WMO-informatienummer 
57 40 440

Toen Van Collem in de krant 
las over een oud-thaibokser 
die monnik was geworden en 
nu een klooster runt waarin 
hij arme kinderen en wezen 
grootbrengt, kreeg hij een heel 
sterk gevoel. “Ik zag er meteen 
een film in”, aldus Van Collem. 
Rotaryclub Zandvoort organi-
seert in samenwerking met 
Van Collem een exclusieve 
filmvoorstelling in Zandvoort. 

Het speciale aan deze twee 
unieke avonden, die plaatsvin-
den op maandag 20 en dinsdag 
21 november aanstaande, is 

voor deze twee dagen hebben 
aangeboden, kan dit project 
plaatsvinden.

Deze exclusieve door Rotaryclub 
Zandvoort georganiseerde voor-
stellingen zullen plaatsvinden 
op maandag 20 en dinsdag 21 
november aanstaande. Hilly 
Janssen heeft voor deze spe-
ciale gelegenheid een drieluik 
ter beschikking gesteld, dat 
op de twee avonden tegen 
het hoogste bod zal worden 
verkocht. De opbrengst ervan 

stelt zij volledig ter beschik-
king van het goede doel.

Kaarten voor deze twee exclu-
sieve filmvoorstellingen zijn 
verkrijgbaar bij de Trompwinkel 
en Bruna Balkenende en bij het 
Circustheater. De entree is €15. 
De aanvang is om 21.00 uur.

dat producent Pim van Collem 
zelf de film zal inleiden. Na de 
voorstelling zal hij persoonlijk 
vragen uit het publiek beant-
woorden. De entreegelden 
komen volledig ten behoeve 
van de wees- en straatkinde-
ren van de Thaise tempel uit 
de film. Door de medewerking 
van Bas Heino, die het Circus 
theater voor twee voorstel-
lingen ter beschikking stelde, 
filmdistributeur Independent 
Films en productiemaatschap-
pij EMS Films die de film gratis 

Van onze plaatsgenoot en filmproducent 
Pim van Collem is recent in Nederland 
een unieke film in première gegaan: 
‘Buddha ‘s Lost Children’. Deze film werd 
tijdens de Nederlandse Filmfestival be-
kroond met de Kristallen filmprijs. Het 
is de meest succesvolle Nederlandse 
documentaire van 2006. Rotaryclub 
Zandvoort organiseert twee exclusieve 
filmvoorstellingen in Zandvoort, op 20 
en 21 november, waarbij de volledige op-
brengst naar de straat- en weeskinderen 
uit de film zal gaan.

Bekroonde film van Pim van Collem in Zandvoortse bioscoop

Nog even en dan mogen 
alle kinderen weer hun 
schoen zetten. Sinterklaas 
komt zondag 19 november 
met zijn Pietermannen aan 
in Zandvoort. In zijn grote 
pakjesboot zal de Sint be-
geleidt worden door de 
Zandvoortse reddingsbri-

gade. Iedereen is uitgeno-
digd om vanaf 12.00 uur de 
kindervriend bij gebouw 
de Rotonde te 
verwelkomen.

Intocht Sinterklaas

Heden & Verleden  P15 Badgastenvermaak
Autosport  P20 Zandvoort 500

De film ‘Buddha ‘s Lost Children zal twee avonden draaien in Zandvoort
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Familieberichten Column

We willen even de stad in, 
dochter en ik. Even ‘shop-
pen’ zoals dat in moderne 
termen heet. “Ga je wat ko-
pen?” vraagt echtgenoot. 
“Nee, zomaar wat winkelen.” 
Mijn antwoord verbaast hem 
altijd weer. Als je gaat win-
kelen kóóp je iets. Toch? Nee 
dus. Dochter en ik kunnen 
dat heel goed. Kijken, kijken 
en niet kopen. 

De eerste de beste winkel zie 
ik het al: Kerstspullen! Het is 
nog maar begin november. 
Dat wil je toch niet weten? 
Zo vroeg al? “In oktober lagen 
de kerstslingers ook al in de 
winkels. Dit is vrij normaal 
hoor mam.” Vroeger... “Ja. 
Vroeger natuurlijk”, grijnst 
dochter. “Je wordt oud hoor 
mam. Alleen oudere mensen 
hebben het over vroeger.” 
“Toen haalden we een week 
voor Kérst de versiering uit 
de kast. Kerstversiering lag 
na Sinterklaas pas in de win-
kels”, ga ik onverstoorbaar 
verder.

Ik heb nog een aantal ouwe 
kerstballen. Van mijn ouders 
zelfs nog. We haalden thuis 
geen ballen maar herinne-
ringen uit de kerstdoos. Een 
kartonnen exemplaar. Met 
van die gleufschotjes. In elk 
vakje lag een bal. Ingepakt 
in vloeipapier. Die ene bal 
kreeg ik van oma. Die an-
dere van een overleden lieve 
tante. En ga zo maar door. 
Ze werden gekoesterd, de o 
zo kwetsbare, glazen pronk-
stukken. Ook de kaarsen 
standaardjes werden schoon 
gemaakt. Oud kaarsvet eruit 
gepeuterd. Als de boom was 
versierd kwamen de kaarsjes 
er pas in. Echte kaarsjes die je 
aan moest steken. Gewoon 
met een lucifer. Vader-met-
emmer-en-spons-paraat . 
Dan gebeurde het. Stak je 
de kaarsjes aan. Gevaarlijk 
ja. Maar spannend! Als kind 
genoot ik er van. Ik voel nóg 
de kriebels over mijn rug als 
ze werden aan gestoken. Het 
ging gelukkig altijd goed...
“Hallo. Ben je er nog?” 
Dochter staat ongeduldig te 
wiebelen. Ze wil niet te lang 
op één plek treuzelen. O ja. 
We gingen winkelen! Ik laat 
de versiering links liggen. Ook 
de kerstkaarten. December is 
vroeg genoeg. Of... ben ik zo 
ouderwets?
 

Lienke Brugman

Cartoon  Hans van Pelt

Naderende 
feestdagen  52 jaar hebben we lief en leed 

gedeeld, maar na een heel 
moeilijk jaar is rustig ingeslapen

Jacob Zwemmer
zoon van kláne Jan Poetje † en 

Maria Schaap † (van Lange Arie)

Zandvoort, 7 april 1928           Zandvoort, 9 november 2006

 

Anna Zwemmer-Zwart

Tim †
Olle en Eva

Marit en Derek

Ab en Paula

Terry

Stationsplein 15-9
2041 AA Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Burgerlijke stand
4 november - 10 november 2006 
Geboren: 
Kick Sake Ruth, zoon van: Reen, Wouter en: Jochems, Kirsten 
Bastienne.
Ecky Gerrit Sander, zoon van: Heeroma, Sander en: van Bruggen, 
Nicolette Juliette Maria.
Merle Albertina, dochter van: Dijkstra, Angelo Gerardus Maria 
en: Zimmermann, Irene. 
Dylan, zoon van: Wetter, Richard Cornelis Augustinus en: 
Geursen, Priscilla.

Overleden:
Braspenning geb. van den Hurk, Maria Catharina Alida, oud 75 jaar.
Bekebrede geb. Keesman, Arieaantje Jacoba Cornelia, oud 85 jaar.
Veenman, Pieter Johan, oud 55 jaar.

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
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Eerste ‘opgepluste’ woning klaar

“Een nieuwe stap in het grote 
wonen-zorg-welzijnproject.” 
Het ‘opplussen’ betekent vol-
gens EMM dat bestaande wo-
ningen worden aangepast aan 
de eisen en wensen van oudere 
bewoners. De woningcorpo-
ratie verzorgt verbouwing en 
verhuur, terwijl de toewijzing 
van de woningen in handen is 
van Stichting ZorgContact.

Afgelopen maandag heeft de
bewoonster van Flemingstraat 
174 offi cieel de sleutels ontvan-
gen uit handen van wethouder 

Gert Toonen. In de zogeheten 
Blauwe fl at worden door EMM 
momenteel alle woningen 
aangepast voor gebruik door 
65Plussers. Omdat de opge-
pluste woningen uitsluitend 
bestemd zijn voor ouderen met 
een zorgindicatie worden deze 
niet via de gebruikelijke weg 
verdeeld. Niet de Woningwinkel 
in Haarlem, maar Zorgcontact 
in Zandvoort zal de woningen 
toewijzen aan senioren met 
een indicatiestelling of aan 
diegenen die verhuizen vanuit 
een andere EMM-woning.

‘Opplussen’ wil zoveel zeggen als ‘aanpassen’. De zogeheten 
Blauwe Flat aan de Flemingstraat in Zandvoort-Noord wordt 
geschikt gemaakt voor bewoning door 65Plussers. Als gebruik-
ster van de eerste verbouwde woning kreeg mevrouw Land-
waart afgelopen maandag offi cieel de sleutels overhandigd. 

Kerkdiensten
ZONDAG 19 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. N. Korenhoff uit Heemstede
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. E.C. Roos uit Den Haag
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur mevr. C. van Ogtrop   

Al ben je er nu niet meer,
je sterft pas als al die je

hebben gekend er niet meer zijn.

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen, is 
na een kort ziekbed overleden mijn lieve man, 

onze zorgzame vader en schoonvader

Henk Cordes
Wormerveer, 2 juni 1936         Zandvoort, 9 november 2006  

 Wil Cordes - Kat

 Henk jr. en Sonja

 Miranda en Peter

         Musky

Jan van Galenstraat 7
1521 KN  Wormerveer

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 
15 november 2006 plaats-gevonden.

         Musky

Een ondraagbaar verdriet, een leven zonder elkaar was onvoorstelbaar.
Een mooie gedachte dat onze ouders weer samenzijn.

Willy Marijke Moerenburg-Baten
 18-02-1952 11-11-2006
 Dinxperlo Zandvoort
 

Dennis en Anne Laure
 Rachel

Romanie en Chris
Antoine en Charlotte

Kromsboomveld 82, 2041 GE Zandvoort

Wil is overgebracht naar het Uitvaartzorgcentrum Zandvoort,
 Tollenstraat 67, alwaar geen bezoek.

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 16 november om 14.00 uur, op de Algemene begraafplaats 
Zandvoort, gelegen aan de Tollenstraat.

Na afl oop is er gelegenheid om te condoleren in de ontvangstkamer van de begraafplaats.

GEEN TOESPRAKEN

Lieve mensen,
Omdat het niet mogelijk is om iedereen 
persoonlijk te bedanken, wil ik u op deze 
wijze hartelijk dank zeggen voor alle blijken 
van medeleven, tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis en in het Huis in de Duinen. 
Het heeft mij erg goed gedaan.
                                              Take Huberts

Het klokje tikt niet meer
Na een kort ziekbed is overleden

Henri Leopold Christiaan

Lansdorp
Han

geboren te Zandvoort 17-05-1924
Overleden te Haarlem 09-11-2006
 
 B.M. Lansdorp-Duijts
 Rietje en Peter
 Hanno en Netty
 Kleinkinderen

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 
17 november om 11.00 uur,

Algemene Begraafplaats Zandvoort,
waarna gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: 
M. Heemskerk-Lansdorp

Jhr. Quarles van Uffordlaan 19
2042 PP Zandvoort

GEEN TOESPRAKEN

Lieve Oma,

Als jij niet weet waar jij heen moet gaan
Ga dan naar het puntje van de maan
Daar is een sterretje dat op jou wacht

Een sterretje dat het nog niet had verwacht
Hij is zo blij als hij jou ziet

Maar het gekke is wij hebben zo’n verdriet 

Antoine en Charlotte

In verband met het overlijden van 

mevrouw Moerenburg-Baten

is de Drogisterij Parfumerie donderdag 

16 november de gehele dag gesloten.

De Zandvoortsche Hockeyclub 
is geschokt door het plotselinge overlijden van 

Wil Moerenburg

Kort na het overlijden van haar man Charles.

Wij willen haar bedanken voor de 
ondersteuning van de Hockeyclub.

Wij wensen Dennis, Rachelle en verdere 
familie veel kracht in de 

komende tijd.

Bestuur van de Zandvoortsche Hockeyclub 
en speelsters en begeleiding van Meisjes A.

Lieve Wil,

Woorden kunnen nooit verwoorden hoe wij ons nu 
voelen. Vol ongeloof en vol van verdriet moeten wij 
nu ook van jou afscheid nemen. Nog niet bekomen 
van het verdriet en gemis van jouw maatje en onze 
vriend zullen wij nu ook zonder jou verder moeten.

Voor altijd in ons hart!
Wim, Astrid, Mark en Frank

De eerste bewoonster ontvangt de sleutels van haar verbouwde woning uit 
handen van wethouder Toonen.
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Muzikale klasse in Kerkpleinconcert

recensie door Ton Timmermans

Categorie verfi jnde klasse. Voor 
de liefhebber van klassieke 
klanken is het weer genieten. In 
de concertenreeks organiseert 
Stichting Classic Concerts een 
Liederen Recital door sopraan 
Elise Keep met pianobegelei-
ding van Daphne Keune.

Waardering
Het concert vereist een onbe-
vangen manier van luisteren. 
Jammer is dat tussen de korte 
composities door veelvuldig 
geapplaudisseerd wordt. “De 
hele sfeer is gelijk weg” merkt 
een toehoorster verstoord op. 
Met name de gedragen com-
posities van Mozart roepen de 
sfeer op van laat Barokse schil-
derijen. Ook de zangstukken 
van de romantische componist 
Schumann verhalen van tafe-

relen uit de 18e eeuw met haar 
overdadige vormen en overdre-
ven sentimenten. Kenners we-
ten de uitvoeringen te waarde-
ren en luisteren ademloos naar 
de krachtige en tegelijk tere 
stem van Elise Keep. 

Wending
Het pianospel van Daphne 
Keune komt ten volle tot zijn 
recht als zij na de pauze solo’s 
van Brahms speelt. Knap ge-
speelde volle, weelderige klan-
ken worden vlot afgewisseld 
in tempo en toonhoogte. Ook 
nu weer luistert het publiek 
geconcentreerd en wordt de pi-
aniste met een stevig applaus 
beloond. 

Het volgende (gratis) muzikale 
optreden is het Kerstconcert 
met samenzang, 17 december 
aanstaande.

‘Hoe oud ook, alle goede muziek blijft tijdloos jong’. Met de 
composities van Peter Warlock (1894-1930) werd afgelopen 
zondagmiddag het Kerkplein Concert besloten. Ook de vooraf-
gaande muziekstukken van Mozart en van Schumann werden 
in de redelijk gevulde Protestantse Kerk zeer gewaardeerd.

Vraag naar onze Molenkrant. Boordevol weetjes en aanbiedingen.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Cottus scorpius
Een bijzondere verschijning 
in Zandvoort is de Cottus 
scorpius. Oftewel in het 
Nederlands de ‘zeedonder-
pad’. Het visje zwemt gezel-
lig in het zeeaquarium van 
Juttersmu~zee~um. Hij is 
gek op garnalen en eet ze 
via een snelle uitval vanuit 
zijn schuilplaats. Over het 
algemeen is het een rustige 
bodemvis. De kleuren van 
de zeedonderpad zijn in het 
echt te bewonderen in het 
Juttersmuseum of via de 
website: 
www.juttersmuseum.nl 

150 duizendste 

In het bijna zes jarig bestaan 
van het Juttersmuseum 
is afgelopen zondag de 
150.000ste geteld. Deze ti-
tel ontving de familie G.J. 
Veelder uit het Overijsselse 
Hengevelde. Het juttersmu-
seum staat volop in de be-
langstelling bij groepen, 
jeugd en schoolleiding. De 
kleine groep vrijwilligers 
staat altijd paraat om ieder-
een met veel plezier rond te 
leiden en te vertellen wat er 
zoal aan de vloedlijn gevon-
den wordt. 

De Wisent
In de loop van volgend jaar 
lopen er wisenten rond in 
het Kraansvlak, een duin-
gebied van Zandvoort. Ter 
verduidelijking: een wisent 
is een Europese (reuze) 
bizon die als taak heeft 
het dichtgroeien van het 
duingebied tegen te gaan. 
Hopelijk kunnen de wisen-
ten niet over het geplande 
ecoduct lopen die ooit over 
de Zandvoortselaan komt. 

Laten we eerst de driejarige 
proef afwachten, want heel 
belangrijk is of deze bizons 
zich thuis zullen voelen in de 
duinen. De konijnen hebben 
allang het bijltje erbij neerge-
legd om het duingebied kort 
te houden. 

Nieuwe kansen voor 
het Stationsplein
Het Gerechtshof van Amster-
dam heeft op 2 november jl. een 
einde gemaakt aan de strijd om 
een tweetal taludperceeltjes 
aan de Eltzbacherstraat, voor-
heen Stationsplein. Deze uit-
spraak biedt de gemeente de 
mogelijkheid om terug te ke-
ren op het kolossale bouwplan 

van kiosken aan de 
Eltzbacherstraat. 
Een plan dat te-
vens de vernie-
tiging van vele 
parkeerplaatsen 
tot gevolg zou 
hebben gehad. De 
initiatiefnemer 
van het bouwplan 
was op de hoogte 
van het feit dat 

de eigendom van de grond 
omstreden was, voor hem zal 
deze nieuwe bezitsverhou-
ding dan ook niet onverwacht 
komen. Voor Galerie Kunst & 
Koffi e, een multifunctionele 
ontmoetingsplaats voor va-
lide- en mindervalide mensen, 
betekent dit de afronding van 
de eigendomsdiscussie. Na 10 
jaar touwtrekken, waarvan de 
laatste 6 jaar voor de rechter, 
kan nu eindelijk begonnen 
worden met de realisatie van de 
vele plannen die haast dreigden 
te verstoffen op de plank.

Verkiezingen
Op woensdag 22 november 
2006 worden de Tweede 
Kamerverkiezingen gehou-
den. Voor de kiezers van stem-
bureau 4, die gewend zijn om 
in het Gemeenschapshuis te 
stemmen, is er een verande-
ring. Bureau 4 zit ditmaal in 
één van de witte noodlokalen 
van de Mariaschool en dus niet 
in het Gemeenschapshuis. Nu 
toch maar hopen dat de tellers 
die achter dit ludieke stembu-

reau zitten, mee verhuizen. 
Het zal anders een saaie boel 
worden in stembureau 4.

Gedachten wisselen
De Zandvoortse bibliotheek
doet mee aan een super-
leeskring. Dat geldt voor 
iedereen die het gratis 
boek ‘Dubbelspel’ van Frank 
Marinus Arion heeft gelezen 
en er over wil mee praten en 
tevens met elkaar van ge-
dachten wil wisselen. Aan de 
hand van prikkelende stellin-
gen kunt u discussiëren over 
de verschillende thema’s die 
in het boek aan de orde ko-
men. U bent van harte wel-
kom op 17 november vanaf 
20.00 uur. 

Zondagmiddagpodium
‘Zo vraag ik u af, meneer 
Sonneberg’. Wim Sonneveld 
kon veel! Hij kon prachtig 
zingen, had een goede neus 
voor tekstschrijvers en kon 
ook nog eens oergeestig zijn. 
Zijn allereerste optreden was 
in de kruidenierswinkel van 
zijn vader. Zijn bijzondere 
levensverhaal, de liedjes en 
de optredens worden door 
Bastiaan Verhorst prachtig 
met elkaar verweven. Het 
zondagmiddagpodium, ge-
organiseerd door Pluspunt, 
staat dit keer geheel in het 
teken van Wim Sonneveld. 
De voorstelling vindt zondag 
19 november plaats in het 
Huis in de Duinen, begint om 
14.30 uur en kost �4. Heeft u 
geen vervoer? Belt u dan met 
Pluspunt 5717373 (belbus). 

Gijs Paap
Ook de VVD Zandvoort heeft 
er een Gijs bij. Raadslid Fred 
Paap is de trotse opa van zijn 
eerste kleinkind. Hopelijk 
wordt de VVD Gijs net zo 
knap als Gijs van het CDA. 
We wachten geduldig af hoe 
over 20 jaar Gijs Paap over de 
Zandvoortse politiek denkt. 
Zijn trotse grootouders Fred 
Paap en Maaike Koper zullen 
hem wel wegwijs maken in 
het Zandvoortse.

Vrijdag 17 november t/m zondag 10 december 
dagelijks ruim 15 originele TAPAS uit eigen keuken. 
Hasta la vista in

P R O E F  &  G E N I E T !
WWW.CAFEKOPER.NL  5713546

T A P A S

Vrijdag 24 november oesters eten!
Inschrijven aan de bar

Zondag 3 december van 
14.00 tot 15.00 uur Sint in the House!

Informatie voor het grote boek
afgeven aan de bar.

Woensdags en donderdags: 
Dagmenu

Keuken dagelijks open vanaf 17.00 uur

Personeel gevraagd voor ons restaurant

Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur. 

Gasthuisplein 10
2042 JM Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454
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De Sint is 
weer in 

aantocht!

Passage 46-48 • 2042 KV Zandvoort
www.eetcafe-boomerang.nl • Tel.: 023-571 92 13

Wij zijn er even tussenuit!
Vanaf donderdag 14 december

 zijn wij er weer!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

Keuzemenu 18 november t/m 
1 december € 24,50

TAKE A TAXI TO TAKE FIVE (023-5712600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 
EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Tartaar van rauwe gemarineerde tonijn  
met kikkoman en limoenhangop

of
Vitello salmone 

kalfsfricandeau met crème van wilde zalm
of

Vegetarische sushi
met aubergine kaviaar en paksoi 

★ ★ ★
Roastbeef van runderlende en saus van 

eendenlever 
met roseval friet en seizoensgroentes

of
Gegrilde zonnevis en bearnaisesaus 

stamppot rode mosterdsla en flespompoen
of

Quiche Lorraine 
met saus Epoisse

★ ★ ★
Dessert 

Verleiding, Passie of Liefde
Voor reserveringen: 023-5716119/info@tfaz.nl

Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

Mileu-meedenkavond
Afgelopen maandag ontving 
wethouder Wilfred Tates mi-
lieubewuste Zandvoorters op 
het raadhuis. Zij waren ge-
komen om samen over een 
nieuw milieubeleid te spreken. 
Het college maakt iedere vier 

jaar nieuw beleid en wilde dit 
nu in samenspraak doen met 
geïnteresseerde inwoners. 
Voorafgaande aan de discussie 
was er voor de belangstellen-
den een milieumarkt in de cen-
trale hal van het raadhuis.

Bij Beautysalon Sara

kunt u nu ook voor
uw haar terecht 
bij kapster 
Jos Spierieus
Achterweg 1a - Zandvoort
Geopend: di-do-vrij- en 
zaterdag
Tel.: 06- 21 95 09 48
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Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór 
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

6

Neem altijd uw 
ZandvoortPas mee!

Thermisch stuntwerk!
Er is weinig ècht weernieuws onder de zon, die trouwens 
geen overuren maakt deze week... Toch gaat de tempera-
tuur weer ongewone bokkensprongen maken, maar dat 
waren we eigenlijk al gewend. Tegenwoordig lijkt het bijna 
vanzelfsprekend dat de Hollandse warmte zonder pardon 
van recordkaliber is. 

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 17-18 13 11-12 11-12

Min 12 11 9 8-9

Neerslag 30% 35% 40% 40%

Wind z. 3-5 zzw. 3-5 zzw. 3-5  zzw. 3-4 

Met name donderdagmid-
dag zou het kwik kunnen 
gaan stunten, als we bij 
gratie van een zuidelijke 
luchtstroom in hyperzachte 
subtropische sferen gera-
ken. De stroming komt dan 
zelfs -tijdelijk- helemaal via 
Noord-Afrika! Het blijft hier-
bij trouwens gewoon ‘door-
stroomweer’ met een pittige 
bries uit het zuiden tot zuid-
westen en regen van beteke-
nis wordt niet verwacht. 

Ronduit ‘warm’ dus met 
name deze donderdag in 
Zandvoort en aangrenzende 
regionen met kans op die 
thermische ‘hausse’. Blijft 
het nu ook vrijwel de hele 
periode netjes droog met 
wat zon erbij en dat lijkt er 
wel op, kunnen we zelfs een 
terrasje pakken en dat is toch 
wel uniek te noemen op de 
zestiende van de elfde.

De kans is zelfs groot dat we 
de warmste dag ooit mee-
maken zo laat in het jaar! 
Dus eigenlijk toch nog 
weernieuws in deze rubriek. 
Overigens -de Biltse heren 
komen hiermee pas op 1 de-
cember aanstaande op de 
proppen- wordt deze herfst 

(september, oktober en no-
vember) de warmste uit de 
weerhistorie en het oude 
record van vorig jaar zal par-
does verpulverd worden! 

Die ongehoord hoge kwik-
standen dezer dagen (tot 
17-18 graden!) houden we 
overigens niet vast, want 
vanaf donderdag komen 
we weer op het ‘normale’ 
zachte novemberniveau uit 
en dat beeld houden we nog 
dagenlang. 

Dit patroon met die zwoele 
zuiders zagen we ook al 
in de voorbije september-
maand en deels in oktober. 
Kennelijk hebben bepaalde 
circulatietypen de neiging 
zich telkens te herhalen. In 
het verleden was het wel 
vaker zo warm rond half no-
vember. In 1938, 1986, 1994 
en 1995 werd in ons gebied 
bijna 17 graden opgetekend 
en toeval of niet, maar deze 
elfde maanden in het jaar -
zoals hier genoemd- werden 
allen gevolgd door een (zeer) 
koude winter. Wellicht biedt 
dat hoop voor het seizoen 
2006/’07.

weerman Marc Putto 

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Politiek

In de raadsvergadering van 7 en 8 november hebben 34 inge-
diende amendementen en 9 moties nauwelijks tot verlenging 
van de vergadering geleid. Andermaal had burgemeester Hester 
Maij de regie strak in handen. Mede omdat ook de nieuwe raad 
mee wilde werken kon zij snel door het ‘woud’ van collegeop-
drachten en moties heen laveren.

De 34 amendementen waren 
ingediend omdat er wat geld 
‘over’ was. Wethouder Gert 
Toonen had berekend dat de 
raad voorstellen mocht doen ter 
grote van €200.000. Dat lieten 
de fracties zich geen twee keer 
vertellen.

Negatief preadvies
Het was opmerkelijk dat het col-
lege aan veel amendementen 
een negatief preadvies meegaf. 
Veelal waren het zaken die niet 
konden. Een voorbeeld was de 
subsidie die wethouder Tates 
wilde geven aan een particulie-
re ondernemer die de toiletten 
in gebouw De Rotonde exploi-
teert. Indien een ondernemer 
niet rond kan komen, zijn er 
andere wegen die hij of zij moet 
bewandelen, was de redenering 
van de raad. 

Medewerker ‘Groen’ 
Een ander item waar het no-
dige over is gezegd was de aan-
stelling van een beleidsmede-

werker ‘groen’. Deze persoon zou 
beleid moeten maken voor de 
groenvoorziening van Zandvoort. 
Wethouder Tates vindt dat dit 
een volledige baan moet zijn. 
€70.000 Voor iemand die de 
hele dag beleid moet maken 
voor onze groenmannen, plant-
soenendienst en de groenstand 
in Zandvoort vond Gert-Jan 
Bluijs wat te gortig. Hij kreeg het 
grootste deel van de raad met 
zich mee, onder voorwaarde dat 
het een volledige baan zal wor-
den als het niet anders kan. Tates 
antwoordde dat hij, zodra de me-
dewerker is aangetrokken, direct 
voor een volledige baan terug 
naar de raad zal komen want in 
zijn ogen kan het niet anders.

Starterswoningen
De meeste weerstand had het 
college overigens tegen een 
motie van de PvdA die vroeg om 
binnen vier jaar te komen tot een 
groot aantal woningen voor star-
ters en jongeren. De motie was 
door het CDA al ingediend maar 

de PvdA maakte de tekst nog 
dwingender voor hun eigen wet-
houder Toonen. De motie werd 
aangenomen.

OZB
Het collegevoorstel om de OZB 
met 1,5 % extra te verhogen werd 
niet aangenomen, mede omdat 
dit geld door het college was be-
stemd om het toeristisch-econo-
misch centrum te faceliften.

Classic Concerts
Een ander amendement, dat was 
ingediend door Hans Drommel 
(VVD) om Classic Concerts te la-
ten voortbestaan, kreeg zelfs van 
wethouder Toonen extra steun. 
Drommel was vergeten in zijn 
amendement te zetten dat het 
door hem gevraagde bedrag van 
€15.000, structureel zou moeten 
zijn. Toonen wees hem daarop, 
waarop Drommel zich haastte 
om dit alsnog erin te krijgen. Het 
voorstel werd met grote meer-
derheid (15 – 1) aangenomen.

De stemmening van al die amen-
dementen en moties was eigen-
lijk een soort van verademing 
met Maij aan het hoofd. De 
Memorie van Antwoord was een 
hamerstuk en de Begroting 2007 
‘peanuts’. Zandvoort kan weer 
voort met een groot deel nieuw 
beleid!

De dokter als buur
Een nieuw begrip in Zand-
voort. Het concept ‘Zorg-
straat’ staat klaar voor iedere 
hulpbehoevende inwoner 
van Zandvoort. Een reis naar 
de Zorgwinkel in Haarlem is 
niet meer nodig. In het Huis 
in de Duinen is alles verkrijg-
baar voor de nodige zorg aan 
de hulpbehoevende mens.

Een team van zorgverleners 
staat klaar: artsen, psycho-
logen en verpleegkundigen. 
Ook staan er ruimten ter be-
schikking voor fysio- en ergo-
therapie, bestemd voor zowel 
jong als oud. Daarnaast is er 
ook een winkel gevestigd, een 
‘minisupermarkt’ in medi-
sche zorgproducten. “Naast 
een uitgebreid kooppakket 

kunnen we ook allerlei thuis-
zorgproducten te huur aan-
bieden”, vult directeur René 
de Vries aan.

Het uit eigen middelen of 
uit een Persoonsgebonden 
Budget (PGB) aanschaffen 
of huren van zorgartikelen 
was tot voor kort alleen mo-
gelijk in zorgwinkels buiten 
de gemeentegrenzen van 
Zandvoort. Een reis naar een 
naburige gemeente hoeft nu 
niet meer. Ook een woord-
voerder van Loket Zandvoort 
benadrukt dat deze service 
“goed is voor de burgers van 
de gemeente Zandvoort.” 
Voor allerlei soorten zorgvra-
gen, maar ook voor het hu-
ren van aanleunwoningen, 
kunnen mensen terecht bij 
deskundigen in de Zorgstraat. 

De dokter is als het ware een 
‘buur’ geworden.
 
“Het idee voor een Zorgstraat 
is ontstaan doordat gezocht 
werd naar een manier om het 
werk van arts en verpleeg-
kundige beter op elkaar af te 
stemmen”, licht De Vries toe. 
“Geriatrische deskundigheid 
moet nòg beter inzetbaar 
zijn. Voor het raadplegen van 
sommige deskundigen in de 
Zorgstraat geldt een wacht-
lijst, maar in principe is de 
Zorgstraat in het Huis In de 
Duinen van maandag tot en 
met vrijdag geopend. 

Hoe kijkt de Gemeente 
Zandvoort aan tegen de nieu-
we Zorgstraat? Op die vraag 
kon wethouder Gert Toonen, bij 
monde van de gemeentevoor-
lichter Ton van Heemst, voorals-
nog geen commentaar geven.

 

Zorgstraat

Uw Volkswagen Dealer

 
www.autostrijder.nl

Zandvoort  Burg. v. Alphenstraat 102 - Tel. 023 57 / 145 65

34 Amendementen en 9 moties
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en schilders-
bedrijf Arnold Nijkamp

Tel/Fax 571 31 72
Mobiel 06-54 264 259

Voor al uw 
behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein, 

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Garage 
te huur 
aan de 

Van Galenstraat
€ 105,00 per maand.

Makelaar o.g. 
H.W. Coster:

Tel.: 0294-412942
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
zeer fraaie an-
tieke messing-

kleurige spiegel. 
Afm. 1.90 hoog 
en 1.10 breed, 

facet geslepen. 
Mag weg voor 

€500. 
Tel. 06-46117172

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuis Pedicure 

Zandvoort
Gedipl. pedicure

€20 per behandeling
Tel. 06-48791471

Lid Provoet

www.moeders metambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moeders metambitie.nl

Café Het Wapen van Zandvoort 
weer open

Volgens uitbater Willem Pastoors was het een zware beval-
ling: de heropening van Het Wapen van Zandvoort. Liefst ne-
gen weken moest hij op zijn vergunning wachten.

Omdat Pastoors in Spanje 
woont, er is ingeschreven 
en ook daar zijn belasting 
betaalt, wist de gemeente 
Zandvoort niet wat ze er-
mee moesten. Navraag bij 
de belastingdienst (wet 
BIBOB), leverde alleen op dat 
Pastoors de laatste vijf jaar 
in Nederland geen belasting 
heeft betaalt en er dus, vol-
gens de wet, geen vergun-
ning afgegeven mocht wor-
den. Pas nadat Pastoors via 
een advocaat bewees dat er 
niets aan de hand was, was 
de vergunning alsnog geregeld.

Pastoors wil van het 
Gasthuisplein weer een le-

vend plein maken: “Het is 
nu een beetje doods. Toen ik 
de verjaardag van mijn zoon 
hier vierde, liet ik de jongens 
een partijtje voetballen in 
de jeu de boulesbak. Kregen 
we opmerkingen dat het 
leuk was dat er weer iets ge-
beurde op het plein! Ik ben 
dan ook van plan om het 
podium komende zomer te 
gebruiken voor bijvoorbeeld 
salsafestivals. Ook wil ik op 
zondagmiddag de harmonie 
terughalen, zoals vroeger op 
het Raadhuisplein. In samen-
werking met Adam Spoor 
willen we een Big Band con-
cours organiseren.” Ideeën 
zat dus!

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Voor een 
bloemvol 

idee!

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Gemeenschapshuis
ZOEKT U RUIMTE VOOR 

EEN BRUILOFT, FEEST,
VERGADERING, 
CLUB OF PARTIJ

KOMT U DAN EENS PRATEN MET MIJ!

Ab v.d. Moolen

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
LOUIS DAVIDSSTRAAT 17

TEL 573 14 47 MOB. 06 511 70 765 

Najaarsbeplanting
&

Violen

Prijsvraag

Wat is een Labberdaan?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord geeft, 
wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing tot uiterlijk 30 november 2006 naar 
Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. 
Of stuur uw oplossing per email: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl 
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden! 

Achterweg 1a • 2042 LH • Zandvoort • Tel. 023-573 29 00

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u 
en dinsdagavond tot 21.00u

‘Boudoir by sara’
Nu ook bij 

‘Boudoir by sara’ 
kunstnagels voor 

slechts € 30,- nieuwe 
set in french look of 
met nail art print. 

Bel voor een afspraak 
of kom even langs

Ouders en oma’s kunnen extra 
geld verdienen!

Extra geld verdienen is nu mogelijk bij gastouderbureau De 
Boomhut. Door u te registreren wordt het interessant wanneer 
opa, oma, familie, buren of kennissen op de kinderen passen. 
U hebt dan namelijk recht op een oppassubsidie. Afhankelijk 
van de situatie houdt een gezin met geregistreerde kinderop-
vang al snel meer dan € 1.000 tot € 5.000 netto over!

Sinds 1 november 2006 is 
Stichting Pluspunt uitge-
breid met gastouderbureau 
De Boomhut. Wanneer uw 
kind door naasten wordt 
opgevangen, betalen de 
belastingdienst en de 
werkgever(s) namelijk flink 
mee aan de kosten. Via gast-
ouderbureau De Boomhut 
kan deze kinderopvang 
worden omgezet naar een 
officieel opvangcontract. 
De opvang wordt daardoor 
goedkoper voor de ouders 
en de oppas krijgt netto ho-
gere inkomsten. Het voor-
deel kan echt enorm oplo-
pen.

Via de website www.plus-
puntzandvoort.nl kunnen 
ouders direct het subsi-
dievoordeel berekenen. De 
Boomhut verzorgt alle con-
tracten, zodat alles goed 
geregeld is. Ook mensen die 
buiten Zandvoort wonen 
kunnen zich inschrijven.

Het gastouderbureau De 
Boomhut is onder de Wet 
Kinderopvang belast met 

het toezien op de kwaliteit 
van de gastouderopvang. 
Dat betekent dat zij erop 
toezien of het kind ook in 
een thuissituatie gezond 
en veilig kan worden op-
gevangen. In een speciale 
risico-inventarisatie zal een 
pedagogisch consulente in 
de woning en de tuin alle 
punten nagaan waar kinde-
ren risico’s kunnen lopen. In 
overleg met de gastouder 
wordt vervolgens gekeken 
op welke wijze de gezond-
heids- en veiligheidsrisico’s 
verminderd kunnen wor-
den, zodat de kwaliteit van 
de opvang gewaarborgd is. 

Het Gastouderbureau De 
Boomhut is een initiatief 
van Stichting Pluspunt 
Zandvoort. De Boomhut 
biedt al vele jaren profes-
sionele opvang voor kin-
deren buiten schooltijd en 
in vakanties en verzorgt 
sinds kort ook voor- en tus-
senschoolse opvang. Voor 
meer informatie kunt u te-
recht bij: Stichting Pluspunt 
Zandvoort, tel. 5717113

Verkiezing Zandvoorter van het Jaar
Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

door Stephanie Vork

Peter Tromp

Sinds 1982 is Peter Tromp 
ondernemer in Zandvoort, 
waar hij geboren en getogen 
is. Peter is 54 jaar en zit al 36 
jaar in ‘de kaas’. Hij is genomi-
neerd in de categorie ‘Kunst en 
Cultuur’, vanwege zijn taak als 
mede-organisator van Classic 
Concerts. Daarnaast is Peter 
secretaris van Ondernemers 
Vereniging Zandvoort (OVZ), 
zit hij in de werkgroep van 
maatschappelijk betrokken 
ondernemers, is voorzitter 
van het feestcomité van het 
Zandvoorts Mannenkoor én 
is dus mede-organisator van 
Classic Concerts. “Het zijn ei-
genlijk allemaal hobby’s van 
me”, zegt Peter met een lach. 
Samen met Toos Bergen orga-

niseert Peter sinds 2000 twaalf 
klassieke concerten per jaar in 
de Hervormde Kerk. “Wij zijn de 
enige Stichting in Zandvoort en 
omgeving die gratis klassieke 
concerten kunnen aanbieden, 
dit kan vanwege de subsidie die 
wij krijgen van de gemeente en 
van Holland Casino. De concer-
ten zijn vol van kwaliteit en ook 
gedifferentieerd. Elke maand, 
altijd op zondagmiddag, altijd 
om 15.00 uur, het publiek weet 
ons te vinden”, aldus Peter. 

Peter zou iemand kiezen die 
niet op de nominatielijst staat. 
“Ik zie elke dag de Belbus langs-
rijden. Vrijwilligers brengen de 
oudjes van hot naar her, laden 
rollators uit voor de Albert 
Heijn, halen de mensen een 
half uur later weer op. Ik zou 
degene die dit werk voor de 
Belbus het langste doet, willen 
verkiezen als Zandvoorter van 
het Jaar.”

Patrick Berg
Patrick is een geboren 
Zandvoorter en eigenaar van 
viskraam ‘De Zeemeermin’. In 
het hoogseizoen is hij zeven 
dagen per week open en in de 
winter zes dagen. Hard wer-
ken dus voor Patrick. Maar dat 
is niet aan hem te zien. Met 
een open gezicht en een brede 
lach helpt hij zijn klanten. Dit 
is ook de motivatie voor zijn 

Zandvoorter van het Jaar:
Genomineerden uitgelicht

U kunt uw stem uitbrengen voor de Zandvoorter van het Jaar. 
Wie verdient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken, 
vertel ik wekelijks wat meer over de genomineerden. Wie zijn 
zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

nominatie. Patrick is een jonge, 
sociale ondernemer voor zowel 
Zandvoorters als voor gasten; 
hij is positief en klantvriende-
lijk. “Ik vind vaste klanten be-
langrijk, daarom doe ik ook een 
aantal extra dingen voor hen. 
Bijvoorbeeld de ‘haringstrip-
penkaart’. En bij het uitkiezen 
welke haring ik ga verkopen de 
rest van het jaar, nodig ik mijn 
klanten uit om te proeven en 
mee te bepalen”, aldus Patrick 
die blij verrast is met zijn no-
minatie.

Op de vraag wie hij zelf zou 
kiezen als Zandvoorter van 
het Jaar, geeft hij een top drie. 
Op nummer één staat zijn 
tweelingbroer, Arlan Berg. “Hij 
heeft veel goeds gedaan voor 
Zandvoort, bijvoorbeeld de 
‘zeepkistenrace’. En natuurlijk 
omdat hij mijn tweelingbroer 
is.” Op nummer twee staat 
Hans Ernst, en tot slot de da-
mes Ankie Miezenbeek en 
Martine Joustra. “Al deze men-
sen hebben in 2006 echt wat 
betekend voor Zandvoort.”

Peter Tromp

Patrick Berg
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Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

STIJLDANSEN IN ZANDVOORT  (brons)
Wilt u zondagavond gezellig het weekend gezellig af-
sluiten, dan is dat nu mogelijk door mee te doen aan 
onze cursus stijldansen. Deze is namelijk Iedere zon-
dagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Onder begeleiding 
van een professionele dansleraar worden de bekende 
ballroom dansen: quickstep, Slow foxstrot, Tango, En-
gelse wals, maar ook de Latijns-Amerikaanse ritmes 
van de Samba, Rumba, Cha-cha-cha, Paso Doble en 
Jive geleerd. Wanneer u nog wilt instromen in deze 
gezellige cursus is dat nu nog mogelijk door middel 
van een extra gratis les om 19.00 uur. Voor aanmel-
den of meer informatie kunt u contact opnemen met 
tel: 023 – 571 71 13.

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft 
geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast op 
de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord (Fle-
mingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrijdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de aanwezige computers. Op 
deze uren is ook een begeleidster aanwezig die u 
verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-
gelopen bent op de computer. De computer inloop-
mogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u (nog) 
geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien wij uw 
komst tegemoet.

ZANDVOORTSE ROMMELMARKT
Op Zondag 19 november a.s. organiseert PLUSPUNT 
weer een Rommelmarkt aan de Flemingstraat 180 
te Zandvoort - Nieuw Noord. De markt begint om 
10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. De toegang tot de 
markt is gratis en u kunt in de wijk vrij parkeren.
Er worden op de Rommelmarkt van PLUSPUNT uit-
sluitend tweedehands spullen aangeboden, zoals An-
tiek, Curiosa, Boeken, Sieraden, Speelgoed, Ansicht-
kaarten, Postzegels enz.Ook zijn er weer kramen 
waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor Goede 
Doelen. Dit keer is er o.a. een kraam waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan de Stichting Tsunami 
Weeskinderen.

KINDERDISCO ( 571 71 13)
Ouders, verzorgers, oma’s, opa’s, vrienden enz. Is uw 
(klein) kind al een keer bij de kinderdisco van Plus-
punt geweest? Nee? En waarom niet? De leukste 
en langstlopende disco in Zandvoort voor kinderen 
vanaf 7 jaar.
Elke twee weken op vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur 
staat een enthousiaste groep van vrijwilligers onder 
leiding van een professional klaar om de kinderen 
een onvergetelijke avond te bezorgen. Naast dat er 
natuurlijk gedanst word zijn er ook thema avonden. 
Voorbeelden zijn o.a. Pyama party, valentijnsdisco en 
dierendisco. De disco wordt dan helemaal omgetoverd 
naar het thema van dat moment. Iets dat ieder kind 
zou moeten meemaken. Kortom... kom een langs met 
uw zoon of dochter en neem een kijkje bij dit 2 weke-
lijkse evenement voor alle kinderen uit Zandvoort. 

Data: 17 november, 1 & 15 december  

 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografi e - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

 Eten en drinken:

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

C U L T U U R

Ronde vormen en aaibare kunst
De opening van de nieuwe tentoonstelling op 12 november 
in het Zandvoorts museum kende drie primeurs. Ten eerste 
was het nog nooit eerder voorgekomen dat er een vernissa-
ge op zondag werd gehouden. Ten tweede was het de eerste 
offi ciële opening van burgemeester Hester Maij. En vervol-
gens was Maij de eerste vrouwelijke burgemeester die (met 
ambtsketen) via een harde klap op de klink, de tentoonstel-
ling voor geopend verklaarde. 

door Nel Kerkman

Ook deze keer staat een 
Zandvoortse kunstenares met 
haar werk centraal in het mu-
seum. Rina Suykerbuyk maakt 
al meer dan 20 jaar objecten, 
sculpturen en sieraden in ke-
ramiek, het is één van haar 
grootste passie’s. Eerder expo-
seerde Suykerbuyk al eens in 
de Galerie ‘De Stijlkamer’, toen 
met fraaie schalen en vazen. 

Sculpturen
De objecten en sculpturen die 
nu in de expositieruimte van 
het museum aanwezig zijn, 
laten de verschillende periodes 
van Suykerbuyk zien. Direct aan 

het begin van de tentoonstel-
lingsruimte staan haar eerste 
speksteen sculpturen te pron-
ken. Aan de overkant zijn de 
prachtige ronde blauwe vazen 
te bewonderen. In de vitrines 

stelen de ineen gestrengelde 
fi guratieve sculpturen de show. 
Vooral in haar laatste werken 
zijn de ronde vormen duidelijk 
herkenbaar. Het zijn de kleu-
rige, aaibare, fantasiedieren die 
opvallen. De mooie kroonvogel, 
de grappige rupsen, vrolijke vis-
jes en niet te vergeten de knal-
rode lieveheersbeestjes. 

Goede combinatie
De tafel met schitterende scha-
len en kleurrijke pompoenen 
harmoniëren kunstzinnig met 
de foto’s van Bakels sr. die voor 
deze tentoonstelling uit het de-
pot zijn gehaald. De combinatie 
van de zwart/wit foto’s met de 
kleurrijke keramiek is artistiek 
verantwoord. Het geeft een 
evenwichtige rust aan de cul-
tuur tussen het heden en het 
verleden.

De tentoonstelling is tot 21 
januari 2007 op woensdag 
t/m zondag van 13-17 uur te 
bezichtigen in het Zandvoorts 
Museum, Swaluëstraat 1. 

Extra aandacht
In 1965 onthulde Burgemeester 
Van Fenema de beeldhouw-
werken van Loeki Metz en  
van mevrouw A. Koning-de 
Jong. De twee beelden wer-
den ‘s avonds op 29 juli in 
het bijzijn van diverse geno-
digden onthuld. Aansluitend 
ging het gezelschap naar het 
Gemeenschapshuis, waar de 
daaraan gekoppelde exposi-
tie van drie beeldhouwsters 
en twee schilders offi cieel 
werd geopend door wethou-
der culturele zaken mevrouw 
C. Stemler-Tjade. Het beeld 
van kunstenares Koning-de 
Jong staat op een prominente 
plaats in het plantsoen van 
de Fazantenstraat. De verlich-
ting is stuk en op de sokkel 

ontbreekt de naam van de 
kunstenares. Dat is jammer 
omdat de bronzen sculptuur 
best meer aandacht verdient. 
De statige moederfi guur kijkt 
samen met haar kind een be-
paalde richting uit. Staren zij 
naar wat er gaat komen of 
turen ze naar de horizon? Het 
is niet duidelijk wat hun doel 
is. Het beeldhouwwerk straalt 
een bepaalde kracht uit maar 
heeft ook iets teders door de 
handen die elkaar vasthouden. 
Het had ook mooi gestaan aan 

de Boulevard met de 
blik naar zee gericht, 
maar daar is destijds 
niet voor gekozen. Al 
met al is het kunst-
werk waard om er 
eens langs te lopen 
en te genieten van 
de fraaie eenheid van 
‘moeder met kind’.

Kunstenaar mevr. 
A. Koning-de Jong
Er valt niet veel te 
vertellen over deze 
beeldhouwster, om-
dat er niets is te 
vinden over haar. 
Jammer, want we 

zouden willen weten; was het 
haar eerste beeld of heeft ze al 
eerder kunstwerken gemaakt. 
Is ze alleen beeldhouwster of 
is ze net als Loeki Metz en Nel 
Klaassen een veelzijdige kun-
stenares? Bovendien is haar 
geboortedatum onvindbaar 
en zelfs na vele speurtochten 
via Internet blijft ze onbekend. 
Het enige wat we weten is 
dat zij uit Amsterdam komt. 
Mogelijkerwijs krijgen we 
ooit iets meer informatie over 
haar.

Beeldhouwwerk: Moeder met kind, 1965

Materiaal: Brons 

Afmeting hoogte: 2.50 m (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Fazantenstraat

Beeldhouwster: A. Koning – de Jong

door Nel Kerkman

Beeldig Zandvoort

Het programma bood het 
uit negen dames bestaande 
gezelschap de mogelijkheid 
nog één keer de grote kwa-
liteiten ten gehore te bren-
gen. Het programma voor de 
pauze omvatte twee missen 
van respectievelijk Gounod en 
Rheinberger. Net als het ope-
ningslied ‘Alles was er tut’ van 
Buxtehude werden deze met 
veel gevoel voor sfeer ten ge-
hore gebracht.

Na de pauze werd het pro-
gramma steeds gevarieer-
der en vooral ook lichter van 
aard. Na de opening met 
‘Sonntagsmorgen’ van Abt 
kwam het einde via ‘I don’t 
know how to love You’ van 
Loyd Webber met het eigen-
tijdse ‘Positief’ van Marjan 
Berk en Ruud Bos. Het slotlied 
illustreerde de manier waarop 

Het Zandvoorts dames vocaal ensemble heeft zondagmiddag 
in een goed gevulde zaal van De Krocht het laatste concert uit 
haar bestaan gegeven. Wat veertig jaar geleden begon onder 
leiding van mevrouw Van Nierop eindigde zondagmiddag met 
een afscheidsconcert onder leiding van dirigent F. Gest.

Stijlvol afscheid dames 
vocaal ensemble

het gezelschap zich in de af-
gelopen veertig jaar heeft 
gemanifesteerd, namelijk po-
sitief en met een groot gevoel 
voor muzikale verhoudingen 
en sfeer.

Na het concert sprak me-
vrouw Marinanne Wassenaar 
namens onder andere lokale 
raad van kerken en het 4-mei 
comité lovende dankwoorden 
aan het adres van de dames 
en hun dirigent. Zij liet, net als 
een groot aantal toehoorders, 
haar woorden vergezeld gaan 
van bloemen. Overigens kreeg 
mevrouw Wassenaar van de 
dames de toezegging dat zij 
op 4 mei tijdens de traditio-
nele herdenkingsbijeenkomst 
nog één keer hun medewer-
kling zullen verlenen. Een toe-
zegging die door velen zeer 
geappracieerd zal worden. 

door Stephanie Vork

Mulder wil verwarren en verma-
ken. Met een hele omweg ver-
telt hij eigenlijk iets heel kleins. 
Steeds sneller gaat hij praten, 
hij neemt het publiek volledig 
met hem mee, gebruikt steeds 
heftiger lichaamstaal. Je raakt 
de rode draad kwijt, tot de ca-
baretier je weer terug zet in 
het stuk. “Door stemmetjes in 
mijn hoofd, moest papa weg.” 
En hij heeft het tentje van zijn 
twee zoontjes meegenomen. 
Hij droomde altijd al van het 
Deense plaatsje Aars en is nu 
daar heen gegaan om tot rust 
te komen. Een vergelijkbare 
missie als een pelgrimstocht 
naar Santiago de Compostella. 
“Hier is niks en daar is alles”, 
zei hij altijd. Uiteindelijk komt 
de cabaretier erachter dat Aars 
te vergelijken is met het in de 
Nederlandse polder gelegen en 
zeer knullige Swifterbant. “Aars, 

In het seizoen 2006/2007 is er zes keer cabaret in Circus Zand-
voort. Zes keer maar, en de zaal was niet eens gevuld afgelopen 
zondag. Onterecht! Cabaretier Jaap Mulder zette in ruim ander-
half uur een erg goede show neer met ‘Velkommen til Aars’. 

Lachen met Jaap Mulder

het is een gat, er is geen reet te 
beleven.”

Vele grappige momenten ko-
men in het stuk voorbij, zoals 
het verhaal dat hij te horen 
kreeg als klein jongetje toen zijn 
vader ineens verdwenen was 
“Je vader is verdampt”, zei mijn 
moeder. “Hij lag in het zonnetje, 
toen verdampte hij, en nu ligt 
alleen z’n zonnebril er nog. Hij is 
opgegaan in het universum. Hij 
is lucht.” 

Maar Mulder is niet alleen grap-
pig, hij is ook een serieuze verha-
lenverteller. Het is meer dan ca-
baret, het is ook maatschappelijk 
geëngageerd theater. Daarnaast 
zingt hij en speelt piano. Mulder 
gebruikt overdreven lichaams-
taal en mimiek, waardoor hij 
sterk op het podium staat. 
De volgende keer, dat is 28 ja-
nuari 2007, moet de zaal in het 
Circus Theater weer vol.

Hester Maij opent de tentoonstelling



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, 
ook op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Uw smaak is ons het meeste waard.
Smaaq zacht gerijpt 

8 weken gerijpt
500 gr. € 3,89  2e pond halve prijs

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for 

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische 
volgorde)Van 16 november t/m 29 november: 

Op vertoon van de ZandvoortPas
10% korting op Esprit lingerie!

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:
5% korting op alle lampenkappen 

en lampenvoeten
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

accuservice 5% korting
voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

Heather
Aanbieding voor pashouders
Dames huispakken en

nachtkleding
20% korting

Kerkstraat 38a 023 573 26 50

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

www.zandvoortpas.nl

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

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

Voor houders van de Zandvoortpas:
10% korting op de nieuwe gerechten van onze winter menukaart.

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

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

★ ★ ★ ★ ★

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

Donderdag 16 nov. t/m woensdag 22 nov.
Varkens Schnitzels naturel of gepaneerd

4 stuks € 5,–
kijk ook eens op onze website:

www.slagerijhorneman.nl

Varkensrollade
500 gram 

€ 5,50

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting op alle tassen,

sieraden en riemen
Kerkstraat 3a

Offi cieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Sky-Sports-darts-pool
Tafel-voetbal

guinness
and a lot more!

Elke zondag avond 

KARAOKE!
Op vertoon van 
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
Zandvoort

Op vertoon van uw ZandvoortPas:
Op maandag – woensdag en donderdag

Bij het kinderbuffet: gratis kinderijsje
Bij het wokbuffet: gratis glas huiswijn of frisdrankje

Openingstijden: ma, wo en do 16.00 - 22.00 uur
 vrij t/m zon 16.00 - 23.00 uur
 Voortaan dinsdags gesloten

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de bon in op pagina 20!

Met uw 
ZandvoortPas 

bent u 
voordeliger uit!

ALUMINIUM OF GRENEN HOUTEN
MARKIEZEN 20% KORTING
NIEUW DOEK OVERTREK OP UW BESTAANDE MARKIEZEN

NU HERFST EN 
WINTERPRIJZEN

COMFORT ZONWERING ZANDVOORT
ZEESTRAAT 34 TEL 023 5746390

OPENINGSTIJDEN 1 SEPT. T/M 1 MAART 2007
WOENSDAG EN ZATERDAG 11.00 UUR TOT 17.30 UUR
OVERIGE INFO COMFORT ZONWERING HAARLEM

RIJKSSTRAATWEG 88-90 TEL 023 5380989

ZEKERHEID VOOR ALLES                   
ROLLUIKEN
BESCHERMING TEGEN:
Ongewenst bezoek, warmte,
Koude, en lawaai.
20% korting

OPRUIMING: ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
KNIKARMSCHERMEN, UITVALSCHERMEN, SCREENS

KORTINGEN TOT 30%

ZEKERHEID VOOR ALLES                   

Wegens vakantie gesloten van 16 oktober tot 6 november
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Richard Stouthamer - van krantenjongen tot professor
Dat het kan verkeren weten we allang maar dat een krantenjon-
gen professor kan worden, is toch wel speciaal. Richard Stout-
hamer had als een van zijn eerste baantjes een krantenwijk bij 
de Zandvoortse Courant, een jaar of veertig geleden. Nu is hij 
professor Entomologie (insectenkunde) aan de Universiteit van 
Californië in Riverside (VS). Afgelopen vrijdag was hij eventjes 
terug in zijn oude woonplaats.

Stouthamer, zesde uit een 
gezin van zeven kinderen, 
groeide op in Zandvoort. 
Zijn vader was de bekende 
Paschier Stouthamer, com-
mandant van het strandde-
tachement dat toentertijd 
nog in de rotonde gevestigd 
was. Al jong was Richard ge-
interesseerd in de natuur 
die in de Zandvoortse dui-

Woestijnwesp 
Toen hij in Amerika ging stu-
deren, werd hij opmerkzaam 
gemaakt op de woestijnwesp, 
een klein insect dat als nage-
slacht alleen vrouwtjes krijgt 
(maagdelijke voortplanting). 
Dat was voor hem de aan-
leiding om dit fenomeen te 
onderzoeken. Nu is hij al weer 
jaren met de woestijnwesp 
bezig en heeft bijzondere za-
ken blootgelegd zoals het feit 
dat, indien de wespen met 
antibiotica worden behan-
deld, zij wel mannetjes kun-
nen voortbrengen.

De bacteriën die er voor zor-
gen dat sommige sluipwes-

nen volop aanwezig is. Na 
de Christelijke Mulo en het 
Christelijk Lyceum, meldde 
Stouthamer zich aan bij de 
Landbouwuniversiteit in 
Wageningen alwaar hij in 
eerste instantie milieuleer 
studeerde. Toen hij dit een 
enigszins saai vak vond, ging 
hij over op biologie en vond 
daarin zijn draai.

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Café Oomstee

Op zaterdag 
18 november

wordt het weer
gezellig!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

& Heden
Verleden

Badgastenvermaak
Al in de vorige eeuw moesten de Zandvoorters hun ‘bad-
gasten’ zien te vermaken. Toch was niet iedereen daar zo 
gelukkig mee en werd herhaaldelijk de huiselijke sfeer ge-
promoot. Hieronder een ‘kroniek’ dat in de Zandvoortsche 
Badcourant van 3 augustus 1895 heeft gestaan. Het is waar-
schijnlijk van de hand van de uitgever W. Flink en geeft een 
beeld van hoe men toen dacht over vermaak. Tevens blijkt 
dat er in die tijd al een gastenregister moest worden bijge-
houden. Dat werd toen alleen niet gebruikt om Toeristen-
belasting te heffen zoals heden ten dage.

Over de achter ons lig-
gende week valt al zeer 
weinig te vermelden. Het 
badleven concentreert zich 
op het strand; daar is het 
’s ochtends van 10 tot 12; 
‘s namiddags van 3 tot 5, 
‘s avonds van 7 tot 8 uur 
druk, erg druk. ‘s Morgens 
zijn alle badkoetstjes in ge-
bruik; ‘s namiddags zijn alle 
stoelen bezet en ’s avonds 
wordt er meest langs ‘t 
strand gewandeld. Tegen 
9 uur is voor de meesten 
de dag geëindigd; enkelen 
genieten nog van de heer-
lijke avondlucht op de ter-
rassen van Groot Badhuis 
of Hotel d’Orange, enkele 
brengen een uurtje zoek in 
de Passage met of zonder 
Beijersche kapelmuziek, het 

gaat, hoe slecht het eerste 
en wellicht laatste concert in 
Hotel Kurzaal bezocht werd, 
dan moet men wel die over-
tuiging krijgen. Toch had men 
mogen verwachten, dat een 
concert, gegeven door een 
goed orkest, onder leiding 
van een Joh. M. Coenen, een 
man, gedurende meer dan 
een kwart eeuw toegejuicht 
en gewaardeerd wordt in de 
hoofdstad als 
directeur van 
heb Paleisorkest, 
dat zulk een con-
cert gaarne door 
onze, gelukkig 
talrijke badgas-
ten zou worden 
bijgewoond. Maar 
“es hat nicht sol-
len sein” en indien 
we goed ingelicht 
zijn, heeft men van 
de voortzetting der 
concerten afgezien. 
De heer Deinum ech-
ter blijkt den moed 
niet spoedig te ver-
liezen; de verjaardag 
van H. M. onze geëer-
biedigde Koningin-Regentes, 
zal in Hotel Kurzaal feeste-
lijk herdacht worden door 
een kinderfeest en ‘s avonds 
door eene soiree waarop de 
bekende en gevierde Willem 
van Zuylen voordrachten zal 
houden, en wel hoofdzakelijk 
die, welke hem op zijn kunst-
reis in het Buitenland zooveel 
succes hebben bezorgd. Als 
deze ‘kroniek’ verschijnt, zijn 
kinderfeest en soiree reeds 
achter den rug; het zal ons 

aangenaam zijn, in een vol-
gend nummer van beiden 
een groot succes te kunnen 
vermelden.

Onlangs werd ons eene ver-
makelijke vergissing van som-
mige badgasten (vermoedelijk 
van kinderen of dienstbo-
den) medegedeeld, die we 
ter voorkoming van verdere 
dwalingen 

gaarne publiceeren. Voor 
het Raadhuis hangt name-
lijk eene bus, waarop duide-
lijk leesbaar vermeld staat, 
dat men beleefd verzocht 
wordt de ‘badgastenbriefjes’ 
daarin te werpen. Volgens de 
Zandvoortsche politieveror-
dening zijn de hotelhouders 
en verhuurders van wonin-
gen en kamers verplicht, aan-
gifte te doen van de huurders 
en verblijfhoudenden. Door 
de gemeente zijn gedrukte 
briefjes beschikbaar gesteld, 

die moeten ingevuld en 
aan het raadhuis ingele-
verd worden. Om dit laat-
ste gemakkelijk te maken, 
heeft de politie eene bus 
vóór het raadhuis opge-
hangen. Herhaaldelijk nu 
is het voorgekomen, dat in 
die bus gevonden werden 
brieven, die aan het post-
kantoor hadden 

bezorgd moeten worden. 
Wel is onze politie zoo wel-
willend, zulke brieven naar 
de brievenbus te brengen, 
maar allicht ondervinden 
de brieven groote vertra-
ging, soms minder aange-
naam voor verzenders of 
ontvangers. Men zij dus 
gewaarschuwd en wijze er 
kinderen en dienstboden 
op, dat onze Koninklijke 
Nederlandsche Posterijen 
meer geschikte gelegen-
heden heeft tot ontvangst 
van te verzenden brieven.

grootste gedeelte der bad-
gasten schijnt de avonden in 
de huiselijken kring door te 
brengen. Voorwaar een gun-
stig verschijnsel in een tijd, 
waarin zoo dikwijls geklaagd 
wordt over uithuizigheid! Als 
ooit weer een prospectus van 
Zandvoort gedrukt wordt, 
mag niet vergeten Avonden 
onder de aantrekkelijkheden 
der badplaats te vermelden: 
bevordering der huiselijk-
heid!

Wel hoort men nu en dan 
stemmen opgaan, die hier 
een meer gezellig verkeer, 
eenige afwisseling door con-
certen, soirees enz. verlangen 
maar zulke amusementen 
schijnen niet zeer gewild te 
zijn. Ten minste als men na-

we goed ingelicht 
zijn, heeft men van 
de voortzetting der 
concerten afgezien. 
De heer Deinum ech-
ter blijkt den moed 
niet spoedig te ver-

en gewaardeerd wordt in de 

liezen; de verjaardag 

dwalingen 

bezorgd moeten worden. 

Groot Badhuis 
Foto: Genootschap Oud Zandvoort, bld01876

psoorten, waaronder 
de woestijnwesp, zich 
uitsluitend voortplanten 
door dochters te produ-
ceren, blijken niet kies-
keurig. Geheel tegen de 
verwachting zijn vrijwel 
identieke bacteriën te 
vinden in zeer onverwan-
te wespensoorten en 
omgekeerd. Maagdelijke 
voortplanting is dus 
blijkbaar besmettelijk 
en kan door bacteriën 
worden overgedragen 
op andere sluipwespen. 
Dit biedt perspectieven 
in de biologische bestrijding 
van plaaginsecten, waarbij 
met name aseksuele sluip-

wespen succesvol zijn. Een 
reuze vooruitgang derhalve 
in de biologische bestrijding 
van deze insecten.

Openingstijden:
maandag t/m 
zaterdag 9.00- tot 
18.00 uur

Passage 12
2042 KT Zandvoort
023 5 71 52 52
06 48 23 18 67

Kledingreparatie en stomerij

1 uurs-service:
Kleine veranderingen binnen 1 uur klaar!

Ook kleermakerij, o.a. kostuums.
Speciaal maatwerk voor dames en heren.

Vanaf heden
presenteert

Danzee de nieuwe
winterdinerkaart!

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

GRATIS WORKSHOP VOOR BEGINNERS 
DINSDAG 21 NOVEMBER

VAN 19.00 UUR TOT 20.00 UUR
DINSDAG 28 NOVEMBER  A.S. STARTEN  

WE WEER MET EEN NIEUWE
 CURSUS VOOR BEGINNERS 

O.L.V. MICHAEL “MAMBOMIKE” MD.

IN DE CURSUS WORDEN DE VOLGENDE DANSVORMEN 
BEHANDELD:

MAMBO, MERENGUE, BACHATA EN CHA CHA CHA

NIEUWE KANDIDATEN KUNNEN VOOR 
INSCHRIJVING OF INFORMATIE CONTACT OPNEMEN 

MET, OF LANGSKOMEN BIJ,  TAKE FIVE. 
023-5716119 / INFO@TFAZ.NL

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

is een multifunctioneel jaarrond 
horecabedrijf op het strand in Zandvoort 

met drie zalen en een groot terras.
Naast een regulier strandbedrijf voeren wij 
een Frans en internationaal georiënteerde 

keuken en bieden wij ruimte voor vergaderingen, 
seminars, presentaties, huwelijksparty’s e.d.

TER VERSTERKING VAN DE BEDIENING ZOEKEN WIJ

PARTTIME MEDEWERKERS BEDIENING
met aantoonbare ervaring (leeftijd vanaf 18 jaar)

TER VERSTERKING VAN DE KEUKENBRIGADE ZOEKEN WIJ

LUNCH KOK
met aantoonbare ervaring (leeftijd vanaf 21 jaar)

SALARIËRING CONFORM DE HORECA CAO

U kunt uw sollicitatie richten aan:

Take Five aan Zee b.v.
T.a.v. de heer Chris Kuin

Postbus 398
2040 AJ Zandvoort

Of stuur een e-mail: info@tfaz.nl
Voor informatie keuken: Nicky Commijs 023-5716119

Richard Stouthamer
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De Sint is 
weer in 

aantocht!
Kerstmis in de Kerkstraat

bij

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

In november en december
kerstartikelen tegen 
groothandel prijzen

Kerstbomen
Kransen

Guirlandes
Keramiek etc. etc.

Niet van echt te onderscheiden

Kerkstraat 6
di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Sinterklaas en 
Zwarte Piet
bezoeken de Hema op 
Woensdag 22 november
van 13.00- tot 16.00 uur

Ga gratis op de foto 
met Sint en Piet!
Je kunt je foto 2 dagen later
ophalen bij de klantenservice

Hema – Raadhuisplein 1 - Zandvoort

Column

Eigenlijk voel je je goed, zit 
lekker in je vel en hebt het 
gevoel dat het haast niet 
beter kan. Toch ligt het te-
genovergestelde gevoel 
van onrust, ontevreden-
heid en drang naar meer, 
dichterbij dan op je minder 
goede dagen, en kan het 
vrij snel in één klap om-
slaan.
Mooie spreuken als ‘Na re-
gen komt zonneschijn’ sle-
pen ons vaak door de lasti-
ge periodes heen. Maar dat 
er na die zonnenschijn ook 
weer een fl inke bui komt 
weten we allemaal don-
dersgoed en onbewust zijn 
we daar toch te vaak mee 
bezig. Het leven van tegen-
woordig brengt hoge ver-
wachtingen met zich mee, 
en daar moet je ook maar 
mee om kunnen gaan.
Drugs is daarom ook zo’n 
groot issue, en dan vooral 
onder de jongeren die alle 
rare toestanden in het le-
ven vaak gewoon nog niet 
de baas kunnen zijn en op 
deze manier proberen te 
ontsnappen aan de reali-
teit. Dat ze er eigenlijk niet 
voor weg kunnen lopen en 
dat ze de realiteit toch wel 
onder ogen moeten komen, 
beseffen ze vaak nog niet 
op het moment van zwak-
te. De klap van de waarheid 
komt toch ooit wel, vaak is 
die een stuk harder naar-
mate je hem uitstelt.
De ‘hobby’ van ieder mens 
is het verleggen van gren-
zen. Boedha zei ooit: Houd 
eens op met dansen op de 
rand van de vulkaan. En 
waarom doen we dat? We 
zijn nooit echt tevreden en 
altijd op zoek naar meer. Ik 
heb stijl haar maar heb al-
tijd krullen willen hebben. 
Het gras aan de andere 
kant van de wei is altijd 
groener. En zo zijn er nog 
duizenden voorbeelden. 
Alles kan beter, mooier, leu-
ker en sneller. De wereld 
draait door. Hoe zal het er 
over 200 jaar uitzien dan? 
Zouden de mensen nog 
wel kunnen lachen? 

Waarom altijd 
meer?

Mai

De twee weken dat ik in 
Iran verbleef gingen vlie-
gensvlug om. Omdat het 
de eerste keer was dat ik 
mijn familie weer zag heb 
ik (helaas) weinig van Iran 
gezien. Iedereen wilde ons 
spreken, bij hen op bezoek 
hebben en verwennen met 
de lekkerste gerechten die 
je maar kunt verzinnen. 
Je kunt concluderen dat 
ik veel huizen heb gezien 
en dat ik weinig van de 
schoonheid van Iran heb 
gezien, maar terwijl we 
van het ene huis naar het 
andere reden kreeg ik wel 
veel te zien op en langs 
de wegen. Niet veel naar 
buiten gaan had ook iets 
positiefs: met die hitte kon 
je geen stap buiten zetten! 

Overdag was het rond de 43 
graden!

De eerste week heb ik ge-
probeerd veel van de miljoe-
nenstad te zien. De straten, 
de winkels, de prachtige en 
overbevolkte parken: alles is 
anders, echt anders. De stra-
ten zijn groot, eindeloos lang 
en het is er altijd druk. De jon-
geren proberen, ondanks het 
feit dat ze weinig mogen en 
kunnen, de nieuwste mode 
te dragen. Toch zie je ook 
een bepaalde verdrietigheid 
in hun ogen. Een soort wan-
hoop, een gebrek aan hoop 
voor de toekomst. Dit zorgde 
ervoor dat ik mij realiseerde 
hoeveel geluk ik heb gehad. 
De meeste jongeren stude-
ren, maar kunnen vervolgens 
nergens werk vinden. Voor de 
meesten is het leven duur, ze 
kunnen zich maar net redden. 
Heel erg wat ik over mijn ei-
gen land moet zeggen, maar 
het is er armoediger gewor-
den. Ik kan dat natuurlijk zelf 
niet weten maar mijn moeder 
merkte al deze verdrietige 

gebeurtenissen 
op. De gesprek-
ken met mensen 
op straat maakten 
veel indruk op 
me. Ik wilde ze allemaal wel 
helpen, maar hoe?

Op het verkeer in Tehran wil 
ik nog even de nadruk leg-
gen. Het is moord en dood-
slag. Het is verschrikkelijk 
eng. Alle auto’s rijden er door 
elkaar! Er gelden geen regels 
(althans, men hield zich er 
niet aan!), er werd veel getoe-
terd, het leek wel alsof ik in 
een achtbaan zat. Het verkeer 
in Tehran is iets dat je moet 
hebben meegemaakt als een 
westers iemand. Vooral om-
dat het bij ons juist alleen 
maar om regels gaat.

Ik heb de bergen in Tehran 
gezien (het Alborz-ge-
bergte). Helaas heb ik de 
bekendste en de groot-
ste, de Damawandberg, 
niet gezien. Iran is gigan-
tisch groot, vandaar dat 
ik veel niet heb kunnen 
zien. Alleen al in Tehran 
wonen 16.000.000 men-
sen; net zoveel als in héél 
Nederland dus. Als je van 
het ene punt in de stad 
naar het andere wilt, ben je 
heel veel uren onderweg 
en de dagelijkse fi le maakt 
het er ook niet beter op. 
Vanwege de vele auto’s en 
de fi les is er veel smog in 
de stad. Als je binnen Iran 
wilt reizen (Noord-Zuid) 
dan wordt sterk aangera-
den om met het vliegtuig 
te gaan. 

Nasim Ahmadi

Een reis door Perzië 
met een Perzische

nergens werk vinden. Voor de 
meesten is het leven duur, ze 
kunnen zich maar net redden. 
Heel erg wat ik over mijn ei-
gen land moet zeggen, maar 
het is er armoediger gewor-
den. Ik kan dat natuurlijk zelf 
niet weten maar mijn moeder 
merkte al deze verdrietige 

De twee weken dat ik in 

Een reis door Perzië 

Volgende week het slot van dit bijzondere reisverslag

Reisverslag deel 2 van 3       

STIER
21 apr. - 20 mei

Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Als je ooit hebt getwijfeld, is dat 
nu weg. Je hebt echt zin in een 
leuke vent! Hoe verder de week, 
hoe meer je ze aantrekt. Vraag je 
wel af wat je eigenlijk zoekt, an-
ders weet je er straks geen raad 
mee!

Vissen

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Je schaft spulletjes aan waarin 
je je sexy voelt. Niet helemaal je 
gewoonte, maar wel erg span-
nend! Je bent op oorlogspad, 
je wilt zijn aandacht! Let op, je 
krijgt het van meerdere kanten. 
Moeilijk kiezen!

Wat je zo bijdehand weet te ver-
tellen, is dat écht wat je diep in je 
hart wilt? Je hebt het over vrijheid 
en ruimte voor jezelf, over vriend-
schap en veel ontdekken, maar ei-
genlijk meen je het allemaal niet. 
Wat is er aan de hand?

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Eerst ben je wat afwachtend, 
maar dan ga je toch eens kijken 
hoe het zit met dat leuke type in 
je omgeving. Is het iemand uit 
je buurt of op je werk? Gewoon 
laten merken wat je ervan vindt 
en er 100% voor gaan!

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je hebt er helemaal zin in... Je 
bent enthousiast en vrolijk, zou 
graag op stap willen, maar je 
wilt ook gezelligheid thuis op de 
bank. Je bent nogal fl irterig en 
speels. Door je charme gaat alles 
soepeltjes!

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Hij is helemaal leuk en je bent 
heel blij met hem, maar dat type 
op je werk is ook niet verkeerd! 
Wat jammer dat je er maar één 
kunt uitkiezen! Ben je wel echt 
zeker van je zaak? Maak geen 
overhaaste beslissingen.

Als je in het begin van de week 
alles hebt uitgepraat, kun je de 
rest van de tijd lol maken. Regel 
het dus ook met je werk of studie. 
Zorg dat je zeker weet wanneer je 
vrij bent om lol te maken, anders 
baal je straks.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

Val je nu uitgerekend op dat 
spannende exotische type? Durf 
je hem mee naar huis te nemen 
of begin je daar maar niet aan? Je 
smelt deze tijd met al die lichtjes; 
blijf nog wel met beide benen op 
de grond staan...

Met al die feestelijke toestanden 
die gaan komen krijg je nog meer 
behoefte aan een vaste date. Wat 
ben je toch romantisch aan het 
worden! Ga je daarom maar met 
iemand in zee die je eigenlijk niet 
wilt?

RAM
21 mrt. - 20 apr.

In de loop van de week word je 
steeds praktischer. Je merkt wel 
dat je je mond moet opendoen, 
wil de ander begrijpen wat je wilt. 
Wat begon als vriendschap begint 
steeds meer een ander tintje te 
krijgen! Leuk!

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Als je bij hem blijft uit angst zon-
der te zitten, is dat geen goede 
basis. Vertrouw jezelf eens wat 
meer, dan komt er snel iets heel 
leuks op je pad! En laat het ook 
eens merken als je iemand leuk 
vindt, Leeuw!

Schorpioen

Yes! Dit kan een romantisch 
weekje worden! Je geniet enorm 
van alle gezelligheid en bent zelf 
nogal actief. Een fi nancieel voor-
deeltje kun je mooi gebruiken om 
nog meer plezier te hebben. Pas 
wel op met je welverdiende geld.

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Volgende week het slot van dit bijzondere reisverslag

Grote Krocht
2042 LT  Zandvoort
Tel. 023 - 571 98 41
Mobiel: 0624-500 624
www.zandvoort-kledingreparatie.nl 

De hint van Sint
Reep voor in de schoentjes € 0,89
Geschenkverpakkingen v.a. € 4,99

Donderdag 30 november en vrijdag 
1 december koopavond tot 21.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Toko Bintang, Indonesische specialiteiten. 
7 dagen p.week open. Haltestr 34. 023-5712800

Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Sushi Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging 
Bintang, Rijsttafel Bintang, Rames Bintang, Cafe menu Bintang, Sate`Bintang, Buffet Bintang, Tele 

Bintang, Spare rib’s Bintang, Garnalen Bintang, Jakarta Bintang, KLM Bintang

Sinterklaasintocht live op ZFM
Met een heuse drumband zal de Sint op zijn paard 
samen met alle kinderen en hun ouders om 12.00 
uur van het strand naar het Raadhuisplein lopen. 
Daar zal burgemeester Hester Maij Sinterklaas har-
telijk ontvangen. Meteen na de intocht zal er onder 
leiding van een aantal Zwarte Pieten een speur-
tocht plaats vinden in het dorp.

Feest
Ook zal er deze dag een 
S i nt e r k l a a s s p e k t a ke l 
plaatsvinden voor kin-
deren van 4 t/m 9 jaar. 
In de Korver Sporthal zal 
de Sint samen met zijn 
Pietermannen van 14.00 

bij is want vol = vol!

Wedstrijd
Net als vorig jaar organi-
seert Sinterklaas ook weer 
een tekenwedstrijd. Ieder 
kind tussen de 4 en 8 jaar 
mag een tekening of pro-
ject inleveren in de brie-
venbus bij McDonalds.

Radio
Voor diegenen die er zon-
dag 19 november niet 
bij kunnen zijn zal de 

uur tot 16.30 uur voor 
een groot feest zorgen. 
Kaarten à € 2,00 per stuk 
zijn verkrijgbaar bij de 
Bruna aan de Grote Krocht 
en de Vomar in winkelcen-
trum Nieuw Noord. Zorg 
wel dat je moeder er snel 

lokale radiozender ZFM 
Zandvoort de hele intocht 
live uitzenden. Van 12.00 
uur tot 14.00 uur staat 
ZFM in het teken van 
Sinterklaas. Enkele Pieten 
zullen live verslaggeving 
doen van de aankomst van 
de Sint en de rijtocht naar 
het Raadhuisplein. De live 
uitzending is te horen op 
de kabel 106.9 FM of via de 
kabelkrant op kanaal 45. 
Daarnaast heeft de zender 
ook een live-stream op de 
internetsite www.zfm-
zandvoort.nl

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige. 
Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefl es!

Bel 023-531 95 53 en vraag 
naar Annet Flink.
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door Ton Timmermans

Opplussen alléén is schone schijn. Zo’n operatie houdt niet op 
bij de voordeur: ook de woonomgeving is van cruciaal belang. 
Om bij een dergelijke verjongingskuur niet opnieuw het wiel 
uit te hoeven vinden, kan gebruik gemaakt worden van reeds 
opgedane kennis en ervaring.

In Breda en Eindhoven is men 
al langer bezig met het voor 
iedereen geschikt maken van 
complete wijken. Kennis en er-
varing uit deze projecten zijn 
gebundeld op de site van het 
Aedes-Actiz Kenniscentrum 
Wonen-Zorg.

Talrijke gemeenten zijn be-
zig met het ontwikkelen van 
woonzorgzones. Het simpel-
weg aanpassen van wonin-
gen is echter niet genoeg. Je 
creëert daarmee voor de be-
woners een gouden kooi. Al 
te vaak gaat alle aandacht uit 
naar de woningen en de voor-
zieningen in deze gebieden, 
maar minder naar de omge-
ving. Het is erg belangrijk dat 
mensen ook zelfstandig naar 
buiten kunnen en contac-

ten kunnen onderhouden in 
de buurt. Daarom is ook een 
aangepaste woonomgeving 
iets wat aandacht vraagt.

Els de Jong van bureau 
Woononderzoek is in opdracht 
van het Kenniscentrum gaan 
kijken hoe een en ander uit-
pakt in de praktijk. In Breda 
en Eindhoven is inmiddels 
veel ervaring opgedaan met 
het creëren van barrièrevrije 
routes en slimme oversteek-
plaatsen. Ook ontmoetings-
plekken voor ouderen met 
speciaal straatmeubilair 
zijn van groot belang voor 
de leefbaarheid. Langs de 
route zijn seniorenbanken 
en rollatorsteunen geplaatst. 
Het meest opmerkelijke is 
de gevolgde aanpak. Breda 

maakt bij het aanleggen 
van nieuwe wandelroutes 
gebruik van sleutelfi guren 
uit de wijk, het zogeheten 
consumenten-wi jk-keur-
team. Daarin zitten mensen 
van ondermeer het Bredaas 
Gehandicaptenplatform. 
Punten van aandacht zijn 
algemene voorzieningen als 
banken, winkels, apotheek en 
brievenbus. 

Vervolgens gaat het team op 
pad met rollator, rolstoel en 
camera. Het team beoordeelt 
ook de toegankelijkheid en 
inrichting langs de wandel-
route. Wanneer een bestem-
ming aan de eisen voldoet 
krijgt deze een sticker van het 
wijkconsumentenkeurteam. 
Na uitvoering controleert het 
team de route en blijft dit 
regelmatig doen. “Test alles 
uit met iemand met een rol-
stoel”, benadrukken de ont-
werpers, “dan zie je meteen of 
iets goed werkt of niet.”

Bron: 
Aedes-Actiz Kenniscentrum.

Ouderen richten eigen wijk in

Een Kerstmarkt hóórt er bij. De ouderenbond ANBO verzorgt 
ook deze winter weer een dagtrip richting Emmeloord, op 14 
december. In het plaatsje Luttelgeest kunnen de bezoekers 
zich onderdompelen in een heuse Kerstmarkt. Uiteraard 
hoort daar een sfeervol Kerstdiner bij.

uit het land van herkomst, 
daarnaast een kwekerij van 
maar liefst vier voetbalvelden 
groot. Ook is er een orchidee-
enwinkel en een cadeau arti-
kelenshop.

Rembrandt
Alles is regelrecht geïnspi-
reerd door één van ‘s we-
relds beroemdste schilders: 
Rembrandt van Rijn (1606-
1669). Voor de Orchideeën 
Hoeve in Luttelgeest een 
geweldig thema om weer 
een schitterend decor te ma-
ken in een schilderachtige 
sfeer. Manshoge schilderijen 
met stillevens, bloemen, 
glas, aardewerk, lampen 
en fruit. Tijdens de kerst-
markt is er een demonstra-
tie Kerstbloemschikken. In 
die speciaal ingerichte zalen 
staan kraampjes terwijl zach-

te kerstmuziek op de achter-
grond klinkt. Zo zijn er stands 
met ondermeer kaarsen ma-
ken, handwerk, fotografi e, 
allerlei kerstartikelen, kerst-
cadeautjes etc. en natuur-
lijk met heerlijke Glühwein. 
Ook op 14 december is de 
Orchideeën Hoeve sfeervol 
verlicht en volop in Kerstsfeer. 
Tegen de avond staat er voor 
de ANBO-groep uit Zandvoort 
een feestelijk diner op het 
programma.

Opgeven
Zoals altijd zijn er ook nu weer 
diverse opstapplaatsen in het 
dorp. Om zo lang mogelijk 
te kunnen genieten van de 
honderden lichtjes in de tuin, 
begint de terugreis iets later 
dan gewoonlijk: de aankomst 
in Zandvoort staat gepland 
tegen tien uur s‘avonds. Voor 
de trip op donderdag 14 de-
cember 2006 kunnen belang-
stellende leden zich opgeven 
bij Wies de Jong: 5715164.

Samen zingen van toen...
Geef mij maar Amsterdam, Als ik tweemaal met m’n fi ets-
bel bel, Aan de Amsterdamse grachten en Roosje m’n roosje. 
Samen met een aantal andere oude nummers zijn die liedjes 
gebundeld. Het is een uniek boek met cd geworden onder de 
titel ‘Weet je nog wel’. Tijden van gezellig samen zingen her-
leven.

Warme herinneringen vol 
nostalgie. Tijden van weleer 
herleven door een bijzonder 
muziekdocument. Het boek 
met daarin 2 cd’s. ‘Weet Je 
Nog Wel...’ is als souvenir van 
toen een warm aanbevolen 
cadeau.

Een leuk geschenk met deun-
tjes die iedere 55Plusser in 
gedachten terugvoert naar 
vroegere tijden. 24 Bekende 
oud-Hollandse hits staan op 
één cd. De meest gezongen 
nummers van vroeger, uit-
gevoerd door de originele 
artiesten zoals Willy Alberti 
& Johnny Jordaan, Vader 
Abraham, Gert Timmerman, 
Wim Sonneveld, Eddy 
Christiani, Manke Nelis 
& Johnny Meijer, Conny 
Vandenbos, Max van Praag en 
Annie de Reuver. Meezingen 
is geen enkel probleem, want 

alle songteksten staan in het 
bijhorende boek. De teksten 
zijn extra groot en goed lees-
baar afgedrukt. Op deze ma-
nier kunnen ook ouderen het 
eenvoudig lezen.

De tweede cd is een instru-
mentale meezing cd in een 
iets lager tempo, waardoor 
de 24 liedjes gemakkelijk kun-
nen worden meegezongen. 
Verkrijgbaar in iedere goede 
boekhandel onder ISBN num-
mer 33 3003 4181. 

 

‘Politiek zet ouderen op 
achterstand’

De koopkracht van ouderen stijgt ternauwernood. Uit de plan-
nen van alle politieke partijen blijkt dat de koopkracht van 
65-plussers jaarlijks minder stijgt dan die van andere huishou-
dens. De gezamenlijke ouderenbonden concluderen dit uit 
een rapport van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Een zorgwekkende ontwik-
keling. De ouderenorganisa-
ties ANBO, PCOB, NVOG en 
Unie KBO zijn van mening 
dat alle politieke partijen 
in hun verkiezingsprogram-
ma’s te weinig de ouderen 
laten meeprofiteren van de 
stijgende welvaart. Een en 
ander blijkt uit het onlangs 
verschenen POCB- publica-
tie ‘Keuzes in Kaart 2008-
2011’.

Doorrekening
Uit de berekeningen van het 
CPB blijkt dat de koopkracht 
van 65-plussers beduidend 
achterblijft bij die van andere 
huishoudens. ‘Vergrijzing’ 
wordt eerder als probleem 
dan als uitdaging gezien. 
NVOG-voorzitter Henny 
Kimmels: “Gepensioneerden 

zijn burgers en niet alleen 
consumenten.”

Ouderen als kostenpost 
De ouderenbonden zijn van 
mening dat 65-plussers op 
dezelfde wijze als andere 
huishoudens moeten delen 
in de welvaart. Ouderen zijn 
doorgaans niet meer in staat 
om hun inkomen aan te vul-
len. De ouderenorganisaties 
roepen de politieke partijen 
op met voorstellen te ko-
men die leiden tot een meer 
evenwichtig beleid. Daarbij 
valt te denken aan een extra 
AOW-toeslag dan wel aan 
een extra verhoging van de 
belastingkortingen voor 65-
plussers. Daarnaast is een 
omslag in denken noodzake-
lijk: “Beschouw ouderen niet 
als kostenpost.”

Zandvoort
 kent een

 actieve ouderen-
bond. Keer op keer 

weet ANBO afdeling 
Zandvoort haar leden 

aangenaam te verrassen. Ook 
midden in de komende win-
termaanden regelt de bond 
een speciale dagtrip, uiter-
aard in passende stijl.

Orchideeën
Even ten noordoosten van 
Emmeloord, midden in de 
Noordoostpolder ligt het 
plaatsje dat zich zo graag 
‘Groendorp’ Luttelgeest 
noemt. De dagtrip gaat naar 
De Orchideeënhoeve, een 
tropisch paradijs. Duizenden 
orchideeën bloeien in hun na-
tuurlijke omgeving, beekjes, 
watervallen pittoreske huisje 

In kerstsfeer met ANBO afdeling Zandvoort

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een 
zeer besloten tuin (achtertuin op het zuiden),
met eigen oprit en garage!

• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het “Groene Hart” op een perceel van
ruim 350 m2 ;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,
keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,
eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onderhou-
den, royale tuin met een totale oppervlakte van
ca. 200 m2;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m2, inhoud ca. 370 m3.

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning in 
autoluwe straat aan de rand van de duinen!

• Gelegen in de geliefde “Vogelbuurt” op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover het
“Zwanenmeertje”!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto’s 
en een garage;

• Entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken, badkamer met ligbad
en wastafel, separaat 2e toilet, 3 slaapkamers,
ruime zolderkamer bereikbaar via vlizo trap, 
2 balkons;

• Voortuin op het (noord)oosten en besloten, ruime
achtertuin op het (zuid)westen met achterom;

• Deze woning dient volledig gemoderniseerd te
worden.

• Woonoppervlakte ca. 115 m2, perceel ca. 360 m2,
inhoud ca. 275 m3.

Vraagprijs: 
€ 579.000,-  k.k.

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 529.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
€ 229.000,-  k.k.

Leeuwerikenstraat 5 Zandvoort

Vondellaan 6  Zandvoort

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage
en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk
“Park Duijnwijk”;

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,
klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,
schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,
luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en
wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers 
(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en
royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 195 m2, inhoud ca. 470 m3.

• Jugendstil herenhuis met kantoor annex
zomerhuis!

• Een bijzonder groot, uitstekend onderhouden,
woonhuis met fraaie karakteristieke elementen,
garage en eigen oprit, gesitueerd aan de rand van
het “Groene Hart”;

• Entree, hal, toilet, zeer ruime woonkamer-en-suite
met serre met o.a. openslaande deuren naar de
voortuin, art déco schouw, open verbinding naar de
achterkamer/woonkeuken met openslaande deuren
naar achtertuin, royale, landelijke woonkeuken
voorzien van div. inbouwapparatuur, bijkeuken,
wijnkelder, luxe badkamer met ligbad, tweede toilet,
separate douchecabine en wastafelmeubel, 
3 slaapkamers, 2 balkons;

• Een besloten, zeer diepe achtertuin op het zuiden
gelegen met niveauverschillen en diverse terrassen.
De voortuin is op het noorden gelegen. Beide tuinen
zijn fraai aangelegd en perfect onderhouden;

• Dit huis verkeert in uitstekende conditie, u hoeft
alleen nog te verhuizen!

• Woonoppervlakte ca. 178 m2, perceel ca. 309 m2,
inhoud ca. 465 m3.

Vraagprijs: 
€ 559.000,-  k.k.

Ir. E.J.J. Kuinderstraat 4 Zandvoort

• Modern, luxe en riant 3-kamer hoekapparte-
ment op de 1ste etage met garage en 
2 balkons!

• Fraai uitzicht op de Zeestraat en het gezellige
Stationsplein, op loopafstand van strand, zee,
duinen en centrum;

• Entree via trap, royale living met airconditio-
ning en toegang tot een van de balkons,
moderne semi-open keuken voorzien van div.
inbouwapparatuur, moderne badkamer met
douchecabine, wastafelmeubel met dubbele
spoelbak, wandcloset, bad in hoekopstelling, 
2 slaapkamers (1 met toegang tot 2e balkon);

• Balkons gelegen op het zuiden en het westen;
• Een woning die zo te betrekken is!
• Woonoppervlakte: ca. 120 m2, inhoud ca. 

310 m3.
Vraagprijs: 
€ 329.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
€ 698.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

• Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Sara Roosstraat 17  Zandvoort

• Charmante halfvrijstaande woning met 
achterom en besloten tuin in
“Letterkundigen” buurt!

• Gelegen nabij het station, op loopafstand van
strand, zee, duinen en het centrum van
Zandvoort;

• Entree, hal, toilet, zonnige woonkamer voor-
zien van een eikenhouten parketvloer en toe-
gang tot de achtertuin, nette open keuken,
luxe badkamer in grieks/romeinse stijl, voor-
zien van whirlpool, separate doucheruimte,
wastafel en 2e toilet, aparte ruimte voor was-
en droogcombinatie, 2 ruime slaapkamers;

• Voortuin op het westen gelegen en fraai aan-
gelegde, besloten achtertuin op het oosten;

• Deze woning is nagenoeg geheel gereno-
veerd, uw bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel ca. 110
m2, inhoud ca. 225 m3.

Haarlemmerstraat 14  Zandvoort

NIEUW

NIEUW



Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 46 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 7
november en de verdere in week 45 door het college
genomen besluiten zijn 14 november vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Stemlokalen geschikt voor mindervaliden
De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal op woensdag 22 november 2006
onderstaande stemlokalen op zodanige wijze zullen
zijn ingericht, dat voor minder-valide kiezers de 
mogelijkheid bestaat daar zelfstandig hun stem uit te
brengen.

- Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1
- Strandhotel Center Parcs, Trompstraat 2
- Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 3
- Noodlokalen Mariaschool,

ingang Corn. Slegersstraat /Prinsesseweg
- Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14
- Calvijnzaal, Ingang Emmaweg 22
- Stichting Pluspunt (voorheen akza),

ingang Flemingstraat 180
- Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73
- Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165
- Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2

Een kiezer, die niet in één van de vermelde stemdistric-
ten staat geregistreerd, dient, teneinde toch in één 
van die districten een stem te mogen uitbrengen, de
oproepingskaart vooraf bij Bureau verkiezingen te laten
omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk geschie-
den tot uiterlijk woensdag 8 november 2006 en 
mondeling tot uiterlijk op de vijfde dag voor de 
stemming. Nadere inlichtingen worden verstrekt door
Bureau verkiezingen, Swaluëstraat 2.

Stembureau 4 op andere lokatie
Op woensdag 22 november 2006 worden de Tweede
Kamerverkiezingen gehouden. Voor de kiezers 
van stembureau 4, die gewend zijn om in Het
Gemeenschapshuis te stemmen is er een verandering.
Stembureau 4 is op de dag van de stemming n.l. ver-
huisd naar één van de witte Noodlokalen van de
Mariaschool, waarin o.a. de naschoolse opvang "Duck
Club" is gehuisvest en is te bereiken via het voetpad
gelegen tussen de Prinsesseweg en de Cornelis
Slegersstraat. Op de dag van de verkiezingen zal door
middel van verwijsborden duidelijk worden aangege-
ven waar stembureau 4 te vinden is.

Uitnodiging inloopavond project Louis Davidscarré
Op 12 december a.s. zal de gemeenteraad een besluit
nemen over het masterplan Louis Davidscarré. Het
masterplan maakt duidelijk wat de nieuwe kaders zijn
voor de wenselijke ontwikkeling van dit voor Zandvoort
belangrijke gebied. In het masterplan zijn onder ande-
re opgenomen de realisatie van een Brede School, een
semi-openbare parkeergarage en 216 woningen. Veel
aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en de
wijze waarop het plan wordt ingepast in de bestaan-
de omgeving. Op maandag 20 november 2006 orga-
niseert de gemeente hiervoor een inloopavond in het
Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort.
Een ieder is welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Op
deze avond zal aan de hand van een maquette en teke-

ningen door de projectgroepleden uitleg worden gege-
ven over het project.

Commissie Welstand en Monumenten
De vergadering van de Commissie Welstand en
Monumenten van donderdag 16 november wordt ver-
schoven naar donderdag 23 november. De vergadering
begint omstreeks 15.00 uur in de commissiekamer. De
exacte begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt
hiervoor het beste even contact opnemen met de werk-
eenheid Bouwen, tel. (023)5740100.

WMO-informatienummer
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning komt er aan.
Maar wat betekent dat voor u persoonlijk of voor
iemand die u kent en die aangewezen is op zorg??
Vragen over de WMO? Bel met 57 40 440, elke werk-
dag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur.

Gemeente Zandvoort nodigt u van harte uit om te bel-
len en uw vragen te stellen. Ook als u aan wilt geven
dat u in aanmerking wenst te komen voor WMO-zorg.
Of als u weten wilt wat de invoering van de WMO
precies betekent.

De gemeente Zandvoort zet tevens het Loket Zandvoort
in bij de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Het bekende loket waar al heel veel
inwoners -jong en oud-  langs zijn geweest met aller-
hande vragen. In een prettige ambiance wordt u te
woord gestaan. Het loket is in het Gemeenschapshuis.
Openingstijden 9.00 - 12. 30 uur. Dus vragen over de
WMO? Of bellen of even langskomen.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Patrijzenstraat 13, plaatsen dakkapel, ingekomen 03

november 2006, 2006-192Lv.
- Flemingstraat 100-100a, bouw appartementencom-

plex, ingekomen 06 november 2006, 2006-193Rv1e
fase.

- Zeestraat 60, bouw appartementen, ingekomen 08
november 2006, 2006-194Rv2e fase.

- Hobbemastraat 20 en 22, ingekomen 08 november
2006, 2006-195Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie
betekent niet dat u uw zienswijze over deze aange-
vraagde bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts
indien voor deze bouwplannen vrijstelling van het
bestemmingsplan of bouwverordening kan worden
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een ziens-
wijze kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot
het verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepu-
bliceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen.

Vrijstellingen 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van artikel 19.2 van de Wet
op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen voor
het:
- uitbreiding aan de achterzijde op het perceel

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

Ampèrestraat 12 te Zandvoort (bouwaanvraagnum-
mer: 2006-082Rv).

Voormelde bouwaanvraag ligt met ingang van 
17 november 2006 gedurende 6 weken  weken ter 
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis 
tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn van
de terinzageligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag
kenbaar maken bij het college van Burgemeester 
en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient
in de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te
vermelden.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Emmaweg 12, 1 dennenboom, aanvraag ingekomen

op 20 oktober 2006, ivm slechte kwaliteit van de
boom.

- Staringstraat 5, 1 esdoorn, aanvraag ingekomen op
26 oktober 2006, ivm overlast, wel herplantplicht.

- Zandvoortselaan 25, 2 iepen, aanvraag ingekomen
op 30 oktober 2006, ivm overlast en beschadiging,
wel herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.Ons totale aanbod vindt u op 

www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Van Speykstraat 1-5

Vraagprijs:  € 379.000,= k.k.

Zaterdag a.s. OPEN HUIS  Van Speijkstr.1-5 en Kromboomsveld 37!!!

Zaterdag 18 nov. OPEN HUIS van 11:00 tot 
13:00 uur! U bent van harte welkom!
Op loopafstand van het strand ligt deze fraaie ’20 jaren 
woning met dubbele garage voor 2 auto’s! De woning 
heeft 3 ruime slaapkamers, een moderne badkamer en 
is recentelijk volledig gerenoveerd. Het woonhuis is in 
een uitstekende staat van onderhoud. 
• Woonkamer is v.v. hoge plafonds, kamer én suite en 

is door de erker extra ruim;
• Openslaande deuren naar de zonnige achtertuin op 

Zuid – West;
• Uniek ruime dubbele garage van 55 m2 v.v. 

elektrische deur;
• Perceel: 204 m2 , woonopp: ca. 125 m2.

Aangeboden een winkelruimte in het 
centrum van Zandvoort! 

Entree en een moderne winkelruimte – ca. 13.15 x 
3.80/3.20 x 2.80 hoog - en een dagverblijf met een 
keukenblok en de c.v. opstelling – 3.80 x 2.20 x 2.90 
– en een toiletruimte in gezamenlijk gebruik. 

• De ruimte is afgewerkt met een laminaatvloer en 
systeemplafond;

• Oppervlakte bedraagt circa 60 m2;
• Indexering is van toepassing;
• Exclusief kosten nutsbedrijven.

Zaterdag 18 nov. OPEN HUIS van 13:00 tot 
15:00 uur! U bent van harte welkom!
Absolute topmaisonnette in zéér goede staat om zo te 
betrekken. Fraaie L- keuken met div. Miele inbouwap-
paratuur, luxe badkamer met ligbad, separate douche 
en modern badmeubel. Er zijn liefst vier slaapkamers 
aanwezig! 

• verassend ruime woonkamer door hellend plafond; 
• terras met uitzicht over de visvijver;
• privé parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder 

aanwezig; 
• bouwjaar 2000, woonoppervlak ca. 110 m2.

TE HUUR: Haltestraat 61

Huurprijs: € 1.001,88 per maand

Kromboomsveld 37 

Vraagprijs: € 262.500,= k.k.

Te huur!

Open 
Huis

Open 
Huis

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 

Kijk eens op onze vernieuwde website
www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoort 500 deceptie 
voor equipe Koster/Koster/

Sanders

“Ik had me het heel 
anders voorgesteld 
dit begin”, mopperde 
Sanders. De wagen 
werd afgeleverd in 
de pits, alwaar de 
monteurs, met Peter 
Achterberg voorop, 
zich niet neerlegden 
bij de situatie. “We zijn 
hier niet naar toegeko-
men om een half uur-
tje te rijden”, was zijn 
commentaar.

Daarom was het een 
beetje voorbarig dat 
Blaricummer Marc 
Koster zijn racepak al 
had uitgetrokken. Na 
een oponthoud van een 
half uur sloot de equipe 
als laatste aan. Daarna 
volgde er een race om 
van de laatste plaats af 
te komen, hetgeen ook 
lukte. Tijdens de ‘stint’ 
van Bertus Sanders, 
kreeg deze een tik op 

Autosport

De eerste race in het Winter Endurance Kampioen-
schap had een mooi begin moeten zijn voor de equi-
pe ‘De Kinderen van Lubin’. Na twee ronden moest 
Emmenaar Bertus Sanders de BMW120d al aan de 
kant zetten nadat linksvoor de wielophanging was 
afgebroken. 

het rechter voorwiel, 
waardoor andermaal de 
sporing niet meer goed 
was. Bij de rijderswis-
sel met Zandvoorter 
Dillon Koster werd dat 
probleem gelukkig op-
gelost.

De twee Kosters reden 
met de BMW120d daar-
na probleemloos verder. 
“De enige uitdaging die 
er toen nog overbleef 
was om de tijden te 
verbeteren. Ik was op 
een gegeven moment 
de snelste in onze divi-
sie. Dat geeft in ieder 
geval vertrouwen voor 
de volgende wedstrijd”, 
aldus Marc Koster. Als er 
dan toch iets positiefs 
te melden was, dan 
was dat het korte com-
mentaar van Sanders: 
“Jawel, Oschersleben.” 
Daarmee doelde de 
Drent op de volgende 

race in het kampioen-
schap, in Oschersleben 
op 17 december.

Winnaars
De Zandvoort 500 werd 
gewonnen door de equi-
pe van Bleekemolen, 
uitkomend in de Divisie 
1 met een Porsche GT3. 
‘Good old’ Michael 
Bleekemolen uit 
Aerdenhout reed deze 
race samen met Paul 
van Splunteren en Ian 
Kahn. In de Divisie 2 
was het de equipe van 
De Laat en Boersma 
die wisten te win-
nen met een BMW. De 
Groningse equipe van 
Albers en Nooren uit 
Musselkanaal waren de 
winnaars in de Divisie 
3 en in de Divisie 4 wa-
ren de Prenter, Melse en 
de kersverse BMW130i 
cup kampioen Jan Joris 
Verheul de winnaars.

In de beginfase leken 
de Haarlemmers toch 
sterker, maar nadat Rob 
Smits en Alex Verhoeven 
even gingen aanzetten 
bleek EDO toch weer 
kwetsbaar te zijn. Zeker 
toen de Zandvoorters uit-
liepen, begonnen de EDO 
spelers op elkaar te schel-
den. Opvallend was de 
verschijning van Antoine 
Eickhoff, die een behoor-
lijke metamorfose heeft 
ondergaan. Datzelfde 
gold ook voor Rob Smits 

Zandvoort Noord wint 
van EDO

overigens. Coach Rob 
Snijders kon in ieder ge-
val tevreden zijn.

Verdere doelpunten-
makers waren Michel 
Sidar, Alex Verhoeven 
en Arthur Paap. Een 
harde overtreding van 
de EDO keeper op Oscar 
‘Dillon’ Vos werd door 
de scheidsrechter niet 
bestraft. Uiteindelijk 
eindigde het treffen tus-
sen Zandvoort-Noord en 
EDO in 9-5.

Soms herhaalt de geschiedenis zich. Dat was ook 
het geval met de futsalwedstrijd tussen Zandvoort-
Noord en EDO. Vorig jaar waren de Zandvoorters 
ook al sterker en afgelopen vrijdagavond was dat 
tegen hetzelfde EDO wederom het geval.

Futsal
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Sportstanden
SV Zandvoort moet meerdere 
erkennen in Kennemerland

Bas Lemmens was nog steeds 
geblesseerd en Jeffrey v.d 
Broek meldde zich ook af met 
een scheurtje in zijn dijbeen-
spier. Trainer Pieter Keur riep 
Ivo Hoppe en Sander Hittinger 
op om de beide spelers te 
vervangen. Bij de toss werd 
Zandvoort gedwongen om te-
gen de sterke wind in te spelen 
en dat pakte in eerste instan-
tie redelijk goed uit. Weliswaar 
was Kennemerland meer op de 
helft van Zandvoort te vinden 
echter zonder echt gevaarlijk 
te worden. De speldenprikjes 
die de Zandvoortse aanvallers 
mochten plaatsen waren niet 
geheel van gevaar ontdaan. Zo 

mocht Raymon Hölzken in de 
achtste minuut een vrije schop 
vanaf circa 20 meter nemen 
die dwars door de defensie van 
de gastheren dwarrelde en via 
de hak van Hittinger pardoes 
in het doel vloog, 0-1. Hierna 
deden de gastheren van zich 
spreken door hard voetbal waar 
scheidsrechter De Vries niet te-
gen optrad en Kennemerland 
zodoende aan een intimida-
tietechniek hielp. Het ware 
beter als de leidsman de regels 
wat strakker had gehanteerd. 
Zandvoort moest het midden-
veld aan hun tegenstanders 
overlaten en voetbalde achter-
uit. Het kon dan ook niet uit-

blijven of Kennemerland zou 
langszij komen. Dat gebeurde 
in de 33e minuut na een poeier 
op de Zandvoortse kruising die 
voor de voeten van Ivo Hoppe 
viel viel. In plaats van het leer 
een trap weg te geven, bleef 
onze plaatsgenoot rustig staan 
en gaf Patrick Tax de gelegen-
heid om de gelijkmaker achter 
keeper Jorrit Schmidt te schie-
ten, 1-1.

Na rust was er eigenlijk nog 
maar één ploeg die voetbalde: 
Kennemerland. Zandvoort, nu 
met de wind in de rug, liet 
zich in bijna alle opzichten 
de kaas van het brood eten. 
Kennemerland mocht doen 
wat ze wilde. Via een diagonaal 
schot dat Schmidt verraste 
tekende Tax voor zijn tweede 
doelpunt. Tien minuten la-
ter trok Ronald Kaales aan de 
noodrem in het strafschopge-
bied en kon Arjan Grootheest 
voor de 3-1 zorgen. Dat het ook 
nog via Carsten Smit 4-1 werd 
geeft alleen maar de zwakte 
van Zandvoort op deze winde-
rige zaterdagmiddag weer.

Komende zaterdag moet SV 
Zandvoort weer voor een 
streekderby aantreden. Op 
duintjesveld is EDO hfc te 
gast. De wedstrijd begint zo-
als altijd om 14.30 uur.

Voetbal (zaterdag)

De zaterdagvoetballers van SV Zandvoort hebben het afgelo-
pen weekend hun reeks van 8 gewonnen wedstrijden op rij, 
doorbroken zien worden. Kennemerland was met 4-1 veel te 
sterk voor een niet compleet Zandvoort.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte 
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boomerang, Eetcafé
Boudewijn’s Visservice
Boudoir by Sara
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Boulevardschaar
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Greeven Makelaardij o.g.
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Nova College

P. van Kleeff
Pluspunt
Selekt Mail
Take Five
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Sinterklaas actie:
Café Koper
Ellen Creatief
Etos
Hema
Herenkapsalon Ton Goossens
Jos Spierieus
Kledingreparatie & Stomerij 
 Zandvoort
Kroon Mode
Toko Bintang
Wapen van Zandvoort

VOETBAL
Zaterdag WI 2e klasse A: 
Zandvoort 10-24; 
Kennemerland 10-21; 
Wieringermeer 8-19; 
HCSC 8-15; ZOB 9-13; 
Monnickendam 10-13; 
ZCFC 8-12; EDO 10-12; 
Aalsmeer 10-11; EVC 10-9; 
Castricum  9-8; Marken 10-2.

Zondag 4e klasse D: 
Ripperda 9-19; 
DSS 9-19; 
De Brug 9-18; 
Bloemendaal 9-17; 
Olympia H 9-14; 
DSOV 10-12; 
Zandvoort 9-11; 
Schoten 9-11; 
Zwanenburg 9-10; 
BSM 9-8; 
DIOS 9-0.

HOCKEY
Dames 4e klasse C: 
Hisalis 9-22; 
Haarlem 7-18; 
Berkel Rodenrijs 8-15; 
Voorhout 8-13; 
FIT 8-13; 
Saxenburg 8-10; 
Kikkers 8-10; 
Magnus 7-9; 
Zandvoort 8-3; 
Tempo’34 7-0.

KAKURO
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Oplossing 
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Oplossing 
week 43

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keer voor in de 
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de 
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.

Ruby is een spaniel van vijf jaar. Het is een 
plaatje om te zien, maar achter dat schattige 
koppie van haar zit soms wel eens een klein 
draakje! Hier in het asiel gaat eigenlijk alles 
perfect met haar. Ze is vrolijk, loopt goed met 
je mee en luistert goed. Ze kan hier ook goed 
met andere honden overweg en speelt ook 
zo nu en dan met een hond. Of ze met katten 
kan is niet bekend, ze is het in ieder geval niet 
gewend. Kleine Ruby is hier gekomen omdat 
ze de baas speelde in huis. Als ze gecorrigeerd 
werd, pikte ze dat absoluut niet. Hier hebben 
wij geen problemen met de hond, maar dat zal 
waarschijnlijk zo zijn, omdat het hier natuur-
lijk een totaal andere situatie is, dan in huis. 
We zoeken voor Ruby dan ook een ZEER conse-
quente baas die lekker met haar aan het werk 
gaat. En die weet waar hij/zij aan begint. Een 
schat van een hond als je maar heel duidelijk 
bent in wat de hond wel mag en wat niet.  

Wie geïnteresseerd is in Ruby kan langskomen
in de keesomstraat 5. Het Dierentehuis is 
geopend van maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tel 57 13 888. 
www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier 
van 
de 
Week

Taart met hamlappen en paddenstoelen
Hoofdgerecht voor 4  personen

500 gr. hamlappen,
25 gr. boter,
2 teentjes knofl ook,
1,5 bakje paddenstoelen (gemengde),
2 eetlepels verse  tijmblaadjes,
400 gr deeg voor hartige taart 
     (diepvries),
1 ei,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175°C.. Laat de plakjes deeg ontdooien. Snijd de paddenstoe-
len in plakjes. Pel intussen de sjalotjes en snijd in stukken. Dep het vlees droog met 
keukenpapier en snijd het in grove stukken.  Verhit de olie en de boter in een braadpan 
en bak hierin het vlees licht aan. Voeg de sjalotjes, paddenstoelen, worcestershiresaus, 
tijmblaadjes en laurierpoeder toe. Pel het teentje knofl ook en pers deze erboven uit. 
Bak alles nog ca. 10 minuten. Schep regelmatig om. Voeg de sherry en de bouillon 
toe. Vet een ronde ovenschaal in met boter. Schep het vlees in de ovenschaal. Leg de 
plakjes deeg op elkaar en rol uit tot een grote lap. Leg de lap deeg over de ovenschotel. 
Bestrijk het deeg met losgeklopt ei. Zet de ovenschotel ca. 30 minuten in de oven. 
Lekker met pasta en gestoofde prei.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Jaarlijkse Driebandentoernooi op stoot

Nadat iedere deel-
nemer twee partijen 
heeft gespeeld staat 
Michiel Ottho (de 
Kippetrap) met de vol-
le winst op de eerste 
plaats. Direct na hem, 
met eveneens twee 
winstpartijen maar 

met een iets lager ge-
middelde, volgen Dirk 
van Dam en Rinus 
Schaarsbergen (beiden 
de Lamstrael). Café 
de Lamstrael wist zijn 
leidende positie in de 
strijd om de ‘Cafétrofee’ 
te verstevigen. Hier 

In Café Basta is de 
tweede ronde ge-
speeld om het Drie-
banden Kampioen-
schap van Zandvoort 
2006. Dit toernooi 
wordt dit jaar voor 
de negende maal 
georganiseerd en op 
zes speeldagen in zes 
verschillende cafés 
afgewerkt. 

staan Café Bluys en 
Café de Kippetrap met 
miniem onderling ver-
schil tweede en derde. 

Op zaterdag 18 no-
vember wordt in Café 
de Kippetrap de derde 
ronde gespeeld.

Driebanden, Ton Ariesen aan stoot 
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snufje zout,
snufje peper,
6 sjalotjes,
2 eetlepels olijfolie,
2 theelepels worcestershiresaus,
1,5 dl droge sherry,
1 theelepel laurierpoeder,
2 theelepels Marmite.

Ingrediënten

(In alfabetische volgorde)

Intimiderend voetbal van Kennemerland

SV Zandvoort bedwingt zondagkoploper DSS

De storm en regenbuien 
maakten het niet aangenaam 
op het Zandvoortse voetbal-
complex. En omdat het spel 
in de eerste helft ook al niet 
verwarmend werkte viel er 
voor de toeschouwers weinig 
te genieten. De Haarlemmers 
hadden meer balbezit en pro-
beerden doelman Edward de 
Jonge Urbach op de proef te 
stellen. Echter, echt kansrijke 
situaties waren er niet voor 
DSS. Zandvoort had het moei-
lijk met de harde wind in de 
rug. De passes kwamen niet 

aan en daarom was er te veel 
balverlies. Slechts eenmaal 
kreeg Zandvoort een aardige 
mogelijkheid doch in de voor-
hoede werd te lang nagedacht 
zodat de DSS defensie kon in-
grijpen. 

De tweede helft was veel 
aantrekkelijker. Beide teams 
gingen op zoek naar de zege. 
Zandvoort liet zien best goed 
combinatievoetbal te kunnen 
spelen en mede door de goede 
inzet waren de badgasten ze-
ker niet de mindere van DSS. 

Vooral Michael Kuijl roerde 
zich als snelle en gevaarlijke 
spits, terwijl ook Justin Robert 
leuke dingen liet zien. Kuijl 
was een paar maal zeer drei-
gend maar zijn schoten gin-
gen rakelings naast het doel.

DSS kwam in deze gelijkop-
gaande wedstrijd enige ma-
len dicht bij het doel. Aron 
Kuilders stond echter, met 
Jan Zonneveld aan zijn zijde, 
paraat. Het grootste gevaar 
ontstond nog uit een paar 
vrije trappen, maar De Jonge 
Urbach liet zich niet verras-
sen. Het slotoffensief was voor 
DSS en Zandvoort moest te-
rug. De ploeg van coach Berry 
Buytenhek bleef echter ge-
makkelijk overeind en het ene 
punt was meer dan verdiend.

Voetbal (zondag)

SV Zandvoort heeft zondagkoploper DSS een mooi gelijkspel 
afgedwongen. Na een matige eerste helft bleek in de tweede 
helft dat een 0-0 ook best aardig kan zijn om naar te kijken. 
Zandvoort blijft in de middenmoot terwijl DSS de koppositie nu 
deelt met Ripperda.

ZAALHANDBAL
Dames MN 3e klasse E: 
Wijk aan Zee 2 3-6; 
ZSC 2-4; 
TOP/DSS 3 2-4; 
Blinkert 4 1-2; 
AHC’31 3 2-0; 
US 3 2-0; 
RKDES 2 2-0; 
NEA 3 2-0.

BASKETBAL
Dames Rayon 1e klasse: 
FAC 7-14; 
Lions 7-12; 
Alkmaar Guardians 6-10; 
Onze Gezellen 7-10; 
Harlemlakers 6-8; 
BV Lely 2 7-8; 
MSV/Zeemacht 6-6; 
US 2 6-6; 
Falcons 7-4; 
BC Schrobbelaar 7-2; 
Hoofddorp 2 8-2; 
Sea Devils 8-0.
Heren Rayon 1e klasse: 
Derba 7-12; 
JBC/Noorderhaven 8-10; 
Lions 8-10; 
Mosquito’s 5-8; 
Akrides 2 5-8; 
MSV/Zeemacht 6-8; 
Challengers 7-8; 
US 6-6; 
Adm. Astronouts 3 6-6; 
Volendam 7-6; 
Windmills 6-2; 
Lely 8-2; 
Racing Beverwijk 7-0.
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 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerde royale woning
op nog geen 50 meter van het strand gelegen

• De 1e en 2e verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur,
alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

• 6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.
• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

 VAN GALENSTRAAT 102 ZANDVOORT

• Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond 
gelegen met riant dakterras van ca. 50 m2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand
• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

Vraagprijs: € 449.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/101 ZANDVOORT

• In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette
• Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne badkamer, 

3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)
• Inpandige parkeerplaats is bij de prijs inbegrepen
• Het appartement is luxe afgewerkt
• Op loopafstand van strand, station en centrum 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 274.500,-

 CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT  

• Op de 2e, tevens hoogste etage gelegen 3-kamer-
appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

• Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon,
ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

• Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin
• Kleinschalig complex gebouwd in 2002
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette
• Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats
• Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,
moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

• Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen
• Modern en strak afgewerkt
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 279.000,-

 OOSTERPARKSTRAAT 54 ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20-er
jarenwoning met besloten tuin (zw), achterom en oprit

• Op steenworp afstand van strand en duin
• De woning is in 1992 gerenoveerd
• Sfeervolle woonkamer met serre aan de voorzijde,
lichte keuken, moderne badkamer en 5 slaapkamers

• Woonopp. ca. 130 m2 , perceelopp. 183 m2

Vraagprijs: € 385.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel • Telefoon: (023) 5 715 715

Kijk voor deelnemende woningen, meer informatie en foto’s op onze website www.cvl.nu

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Openhuizen dag Zandvoort
zaterdag 25 november van 11:00 tot 13:00 uur

CVL_Adv_ZC0646.indd   1 14-11-2006   09:40:47
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De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-
houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. In deze brief 
worden zij geïnformeerd over Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de gevolgen daarvan voor de huishou-
delijke hulp.

Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze brief niet 
ontvangen? Belt u dan met 5740440, elke werkdag be-
schikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail 
sturen naar loket@zandvoort.nl. 

Lees ook de mededeling in de 
gemeentelijke advertentie.

De Mannetjes

LDC-infoavond 
goed bezocht

‘Ze wilden zeker  
allemaal al een  

parkeerkaart reserveren’

Geldig t/m zondag 26 november 

•	 2	Pakjes	speculaas	naar		
	 keuze		€ 4,95

•	 Heel	Oat	Brain		€ 1,50	
•	 Half	Oat	Brain		€ 0,80
	 Kijk	ook	eens	op:
	 www.bertrambrood.nl	
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T.	023-573	64	61	-	Zandvoort	

ALLE 
MONTUREN 
50 % korting

Zandvoort Optiek

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

Al op het strand werd hij op
gewacht door honderden kin
deren met hun ouders. Na een 
wandeling vanaf de kustlijn 
bereikte Sinterklaas via de trap 
de Rotonde, waar schimmel 
Americo en een groot aantal 
Pieten hem enthousiast ver
welkomden.

Optocht
Na de formatie van de op
tocht, waaronder een com
plete Pieten muziekkapel, 
reed de Sint even na half één 
via de Kerkstraat richting het 
Raadhuisplein. De spanning in 
de omgeving van het raadhuis 
was inmiddels gestegen. Daar 
was iedereen in afwachting 
van het moment dat de Goed 
Heiligman op het bordes van 
het raadhuis zou arriveren.

door een miezerig regentje 
dat een lang verblijf op het 
Raadhuisplein voor jong en 
oud niet veraangenaamde. 
Binnen een kwartier steeg 
de Sint weer op zijn schim
mel en maakte via onder an
dere de Grote Krocht, Louis 
Davidsstraat, Haltestraat, 
Zeestraat en Stationsplein 
een rondrit door het centrum, 
waarbij hij door honderden, 
de regen trotserende inwo
nertjes werd toegejuicht.

Feestmiddag
In de loop van de mid
dag arriveerde de Sint bij 
de Korver Sporthal aan de 
Duintjesveldweg, waar enkele 
honderden jonge Zandvoorters 
de Sint en zijn gezelschap ver
welkomden tijdens een feest
middag met een gevarieerd 
programma. 

Komende zondag zal de Sint 
opnieuw naar het centrum 

van Zandvoort komen, om 
een bezoek te brengen aan de 
Wintermarkt. Alle kinderen in 
Zandvoort mogen intussen 
hun schoen zetten in afwach
ting van het heerlijk avondje 
op dinsdag 5 december.        

Bordes
Voor het zover was ging de 
Sint nog even een kopje kof
fie drinken en stipt om 13.00 
uur arriveerde hij bij het raad
huis, waar hij aan de voet van 
de trap werd opgewacht door 
burgemeester Hester Maij.  
Zij was in gezelschap van  
mevrouw Van der Heijden,  
de echtgenote van de zieke 
burgemeester. Het welkom  
op het bordes was allerharte
lijkst. Na een kort welkomst
woord van de burgemeester 
en het antwoord van de Sint,  
die beiden door de matige 
kwaliteit van de geluids
installatie overigens slecht 
te verstaan waren, werden 
een aantal Sinterklaasliedjes 
gezongen. Het zingen werd 
uiteraard begeleid door de 
Pietenkapel.

Rondrit
Het ceremonieel op het bor
des werd helaas ontsierd 

De omgeving van de Rotonde was afge-
lopen zondag de plaats waar Sinterklaas 
Zandvoort binnenkwam. De Goedheiligman 
was van de pakjesboot, die onderweg 
was van Middelburg naar IJmuiden, over-
gestapt op de plaatselijke reddingsboot 
van de KNRM waarmee hij rond 12.00 uur  
aankwam op het strand.

Sinterklaas arriveert in regenachtig Zandvoort!

Actueel  P�5 Alles over de WMO
Voetbal  P23 Voetbal

Sinterklaas kwam aan in een regenachtig Zandvoort

Lees alles 
over de 

Feestmarkt 
op 

pagina 
11 t/m 13

foto: OvM Fotografie
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 is het een heel oud sinterklaas
liedje. Het begint zo: “mijn zus
je kreeg van Sinterklaas twee 
emmertjes van blik en ook een 
houten juk erbij, wat was ze in 
haar schik.” Het liedje wordt 
niet meer gezongen want 
welk kind weet nog wat een 
houten juk is? En waarom zou 
je blij moeten zijn met blikken 
emmertjes? Trouwens mijn 
zusje heeft nooit emmertjes 
van Sinterklaas gekregen. Wij 
kregen op 5 december meer 
nuttige cadeaus. Meestal wa
ren het presentjes die we, heel 
toevallig, nodig hadden. Zoals: 
dikke wanten, wollen sokken 
en warme pantoffels. Wat ver
afschuwde ik deze onzinnige 
cadeau’s. Maar tja, daar werd 
niet naar gevraagd.

Eén keer heeft de oude baas 
zich écht vergist. Ik kreeg 
zomaar een geweldig ge
schenk. Een mooi, fel blauw 
dagboek. Dat was een luxe 
in die tijd. Twee jaar deed ik 
erover om alle blaadjes met 
mijn diepste hartsgeheimen 
vol te schrijven. Mijn dagboek 
begint op 1 december 1955 
met een schoolfeest ter ere 
van Sinterklaas. Met de hele 
klas gingen we ‘s avonds naar 
Monopool. Mijn allerliefste 
wens, zo schreef ik enkele da
gen later in het boek, waren 
gekleurde nylonkousen. Want 
al mijn vriendinnetjes (be
halve ik) droegen tijdens die 
avond nylons. Maar volgens 
de Sint was ik te jong en de 
kousen waren te duur. Ieder 
jaar hoopte ik, heel naïef, dat 
mijn hartenwens in vervulling 
zou gaan. Het bleef bij denken. 
Vele sinterklaasfeesten staan 
in mijn dagboek geschreven 
maar de nylons heb ik nooit 
gekregen. 

En nu? Zou Sinterklaas ze toch 
nog in m’n schoen gooien? 
Nou lieve Sint, ik hoef ze echt 
niet meer. Ik heb een bloedhe
kel aan panty’s! Op mijn ver
langlijst aan Sinterklaas staan 
vanaf nu; wollen sokken en 
warme pantoffels. Dat is goed 
voor m’n spieren. Want ook ik 
word, net zoals Sinterklaas, 
een dagje ouder. 

Nel Kerkman

Cartoon  Hans van Pelt

Volgens mij…16 sept. 1996                          23 nov. 1996

Mama & Daddy

So far away: yet ever so near

Grace

Dankbetuiging

Wij zeggen U hartelijk dank voor alle belang-
stelling, in welke vorm dan ook, die wij tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Jacobus Johannes Castien  

(Co)

mochten ontvangen. Het was voor ons een 
enorme steun.

Namens ons allen
Tonny Castien-van Dijk

Zandvoort, november 2006

Mededeling Zandvoortpas

Enkele weken ge
leden is de voor
verkoop van de 
Z a n d v o o r t P a s 
2007 van start 
gegaan. In een 
paar weken tijd 
zijn er al ruim 
700 passen aan
gevraagd, waar
van de helft ver
lengingen zijn en de andere 
helft nieuwe pasaanvragen. 
Een veelbelovend vooruitzicht 
voor 2007. 

De bezorgers doen hun uiter
ste best om de nieuwe passen 
uiterlijk voor 1 december bij u 
thuis te bezorgen. Vanaf die 
datum wordt de ZandvoortPas 
2007 namelijk al geldig. Nog 
geen nieuwe ZandvoortPas 

aangevraagd? Geen nood, de 
blauwe ZandvoortPas (2006) 
blijft nog tot en met 31 decem
ber 2006 geldig. Pashouders 
hebben dus nog even de tijd 
om te verlengen. Indien u nog 
geen ZandvoortPas heeft, kunt 
u een nieuwe pas aanvragen. 
In beide gevallen kunt u de 
bon invullen op pagina 18. 

Nog ruim een maand en dan zit 2006 erop en daarmee ook 
het eerste jaar van de actie ZandvoortPas. Met bijna 1500 pas-
sen (bijna 10% van de Zandvoortse bevolking!) kan het een 
succesvolle start worden genoemd. 

Burgerlijke stand
�� november 2006 - �7 november 2006 
Geboren: 
Gijs Joris, zoon van: Paap, Pepijn Joris en : van 
Nieuwenhoven, Sabine Anita Christina.
Karim Matteuw, zoon van: El Adl, Zohir en: El Adl, 
Gulnara Carina.
Wesley, zoon van: de Weerd, Ronald en: Meijer, Carly 
Helena.
SammyJo, dochter van: Webster, Mike en: Berg, 
Samantha Stephanie.
Olivier, zoon van: Adriaanse, Dimitri Iwan Gregory 
en: Terol, Sarah.
Overleden:
Moerenburg geb. Baten, Willy Marijke, oud 54 jaar.
Zwemmer, Jacob, oud 78 jaar.
Lansdorp, Henri Leopold Christiaan, oud 82 jaar. 
Schmitz geb. Molkenboer, Géneviève Marie
Angélique, oud 97 jaar.

Kerkdiensten
ZONDAG 26 NOVEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur pastor C. van Polvliet
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor D. Duijves  

Waterstanden
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Zandvoorters positief 
over A1GP

Gemeente Zandvoort heeft 
de opbouw en uitvoering 
van het panel uitbesteed 
aan bureau OenS Haarlem. 
Via de gemeentelijke web
site hebben 486 inwoners 
zich spontaan aangemeld 
voor het panel, dat redelijk 
representatief is. Vanuit alle 
lagen van de bevolking, ge
keken naar geslacht en leef
tijd en verspreid over de vier 
delen van Zandvoort, zijn 
bewoners vertegenwoor
digd. Het eerste onderwerp 
was de A1GP. Deelnemers 
kregen in de week na de 
race een vragenlijst voor
gelegd over wat zij van het 
evenement vonden. Na een 
looptijd van twee weken is 
deze vragenlijst door 416 
panelleden ingevuld (ruim 
85%). De uitkomsten zul
len worden meegenomen 
in de voorbereiding voor de 
A1GP in 2007.

Steuntje in de rug
Nagenoeg iedereen (94%) 
vindt het belangrijk dat 
(internationale)(race) eve
nementen georganiseerd 
worden. Zandvoortse be
woners spreken zich in het 
eerste digipanel zeer posi
tief uit over de in Zandvoort 
gehouden A1GP World Cup 
of Motorsport (A1GP). Een 
opvallende uitkomst die net 
komt na de rechtszaak over 
de toekenning van het aan
tal ‘lawaaidagen’ van het 
Circuit Park Zandvoort, die 

was aangespannen door 
een drietal organisaties dat 
zich druk maakt over voor
namelijk het geluid dat het 
circuit produceert.

Bereikbaarheid 
kan beter
Veel mensen vonden de 
A1GP gezellig en hebben er 
geen last van gehad. In to
taal hebben 414 personen 
dit antwoord gegeven op 
een vraag daarover. Men 
kan dan ook concluderen 
dat weinig mensen last 
hebben gehad van de extra 
herrie, rommel en drukte. 
Wel heeft bijna één op de 
vijf Zandvoorters last ge
had van een minder goede 
bereikbaarheid.

Meer evenementen
Naast deze uitkomst is 
het resultaat van de eer
ste digipanel enquête 
ook interessant vanwege 
de vragen over de evene
menten in het algemeen, 
toegespitst op de vraag: 
Vindt u het belangrijk dat 
dergelijke (internationale) 
(race)evenementen in 
Zandvoort worden geor
ganiseerd? Verrassend is 
dat men eerder meer, dan 
minder evenementen wil
len, want evenementen zijn 
goed voor het imago van de 
badplaats. Een duidelijke 
mening. Ondernemers én 
gemeente kunnen dus aan 
het werk!

Direct na de zo succesvol verlopen A1GP heeft de 
gemeente Zandvoort een enquête onder de deelne-
mers aan haar Digipanel gehouden. Maandag werd 
de uitslag bekend gemaakt. Het overgrote deel van 
degene die mee hebben gedaan aan het onderzoek 
was uitermate tevreden over het evenement.

Klaas Koper als ‘Klaas CliniClown’

Voor deze bijzondere dag 
opende Sprookjeswonderland 
in Enkhuizen voor één keer de 
poorten (normaal gesproken 
zijn zij vanaf 1 november geslo
ten) en haalde nog éénmaal al
les uit de kast om 98 kinderen 
en 76 ouders een onvergete
lijke dag te bezorgen. Door de 
CliniClowns werden de gezin
nen door het park begeleid naar 
de diverse evenementen en at
tracties. Koper en zijn collega 
hadden een vrije rol en konden 
tussen het aankondigen van 
shows en lunch door naar har

tenlust assisteren bij de spelon
derdelen en opdrachten. Koper, 
duidelijk onder de indruk van de 
dag: “Ik kan u vertellen dat het 
voor mij een bijzondere dag is 
geweest om als CliniClown voor 
één dag te mogen helpen om 
deze, toch ernstig zieke kinde
ren voor één dag hun zorgen en 
pijn te doen vergeten. Dit is voor 
herhaling vatbaar, doch alleen 
mogelijk als er voldoende geld 
gedoneerd word, steun daar
om de Stichting CliniClowns 
Nederland Amersfoort giro 
6640.”

Op zaterdag 11 november organiseerde de stichting CliniClowns 
en stichting ‘De Opkikker’ een Sprookjesdag voor een 50-tal ge-
zinnen met langdurige en ernstig zieke kinderen. Onze dorps-
omroeper Klaas Koper was samen met zijn collega van Enkhui-
zen verzocht om aan deze dag medewerking te verlenen.

Foutparkeerder op Rotonde,
Politie zoekt getuigen

Afgelopen maandagavond, 
even na 19.00 uur, stelden po
litieagenten een onderzoek 
in naar een aanrijding met 
letsel. Een 65jarige Duitse 
automobilist liep rugletsel op 
en is naar een ziekenhuis ver
voerd. Uit het onderzoek door 
de agenten is vooralsnog het 
volgende bekend geworden. 
Door onbekende oorzaak is 
de automobilist op de roton
de van de Boulevard Barnaart 

met de Burgemeester van 
Alphenstraat rechtdoor ge
reden en midden op het ta
lud terecht gekomen. Er zijn 
verder geen sporen gevonden 
die duiden op een aanrijding 
met een ander voertuig of 
rem of wringsporen van 
de auto van het slachtoffer. 
Getuigen van het ongeval 
worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 
0900  8844.

3

Het plotselinge overlijden van 

Wil Moerenburg 
heeft ons diep geschokt.

Wij zijn Wil dankbaar voor wat zij voor GBZ 
heeft betekend en wensen haar

kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit 
verlies te verwerken.

Bestuur en leden 
van Gemeente Belangen Zandvoort

Drukke inloopavond LDC

De avond was georgani
seerd omdat het Masterplan  
voor het Louis Davids Carré 
(LDC) klaar is. Door mid
del van een maquette en 
informatieborden konden 
de belangstellenden zich 
een beeld vormen hoe de 
situatie op den duur moet 
gaan worden. Een aantal 
zaken trok met name de 
aandacht. Wat opviel was 
de verkeersstroom die in 
het centrum is gesitu
eerd. De Grote Krocht en 
de Oranjestraat zullen een 
omgekeerde stroom krijgen 
dan nu het geval is. Tevens 
was op de maquette de pas

torie van de St. Agathakerk 
niet aanwezig.

Over het algemeen waren de 
belangstellenden tevreden 
over de toekomst van het LDC. 
Toch zullen ook in dit project 
er een aantal mensen zijn die 
niet zonder slag of stoot mee 
willen gaan. Projectleider 
Peter Post was na afloop een 
tevreden man: “Wij hadden 
niet zoveel mensen verwacht 
maar hebben wel hun op en 
aanmerkingen goed kunnen 
aanhoren en zullen deze ze
ker meenemen in het traject. 
We zijn weer een stap verder 
in de goede richting!”

De informatieavond die de gemeente in het Gemeenschaps-
huis had belegd, was een groot succes. Waar gerekend werd 
op maximaal zestig belangstellenden, kon de projectgroep 
meer dan 150 personen ontvangen.

De maquette geeft een goed beeld van de plannen in het LDC
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Commissie Raadszaken: 
Louis Davids Carré
Het Masterplan voor de 
renovatie van het Louis 
Davidscarré (inclusief het 
Beeldkwaliteitplan) is gereed 
en wordt dinsdag ter vast
stelling aan de commissie 
Raadszaken aangeboden. Het 
Masterplan maakt duidelijk 
hoe het Louis Davidscarré er 
in de toekomst uit gaat zien en 
werkt de diverse deellocaties 
nader uit. Komende dinsdag 
zal de commissie Raadszaken 
zich hierover buigen. De com
missie wordt verzocht de raad 
te adviseren. Tevens zal de ‘bre
de’ school, waarin gevestigd 
moeten worden de Hannie 
Schaftschool, de Mariaschool, 
de peuterspeelzalen van beide 
scholen, het kinderdagverblijf 
Ducky Duck en de openbare bi
bliotheek, via een programma 
van eisen, meer duidelijkheid 
krijgen.

Commissie Planning 
& Control:
Begrotingsrapportage 20063 
(BERAP 3)
Woensdag zal het college de 
BERAP 3 2006 aan de commis

sie Planning & Control (P&C) 
aanbieden. Zij zullen over deze 
rapportage advies aan de raad 
moeten uitbrengen. In de be
grotingsrapportage wordt 
verslag uitgebracht van alle, 
op dit moment bekende, be
leidsmatige en/of cijfermatige 
afwijkingen op de begroting 
van 2006.

Besluit Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)
Tevens zal in de commissie 
P&C de WMO weer ter tafel 
komen. Wethouder Toonen 
heeft toegezegd dat hij de raad 
zal betrekken bij de besluitvor
ming over de bijdrageregeling 
bij de WMO. De bevoegdheid 
tot besluitvorming in de sfeer 
van de WMO ligt bij het col
lege; de commissie wordt ver
zocht een oordeel te geven en 
dit bij wijze van advisering aan 
het college over te brengen.

Beide commissies vergaderen 
in de raadszaal en beginnen 
om 20.00 uur. U kunt de ver
gaderingen bijwonen via de 
ingang van het raadhuis op 
het Raadhuisplein. Een agenda 
is bij de entree beschikbaar.

De actie van het jaar

Gratis
geld:

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

                   We zijn genomineerd voor ‘Bakkerij van het 
jaar’! Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt 
gratis 5 ‘Nominaatjes’ ophalen in de winkel. 
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! 
Eigenlijk geven we dus geld weg.... 
We noemen het niet voor niets ‘de actie 
van het jaar’.

Met oog en oor
de badplaats door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Nieuwe naam onthult

Het onlangs geopende cre
atieve atelier en winkel van 
Nieuw Unicum in Zandvoort 
Noord was naamloos. Men 
besloot dit op een ludieke 
wijze te onthullen. Een 
prominente gast werd uit
genodigd en alle bewoners 
van Nieuw Unicum, die in 
het atelier actief bezig zijn, 
waren op zaterdagmiddag 
18 november aanwezig. Twee 
bewoners onthulden onder 
toeziend oog van Sinterklaas 
(de prominente gast) de 
nieuwe naam ‘’t Winkeltje’. 
De naam is op de boven
rand, waar alle gevestigde 
winkelnamen staan, erbij 
geschreven. Met een glaasje 
glühwijn en een versnape
ring kon men daarna kennis 
maken met de mooie home
made artikelen van de bewo
ners van Nieuw Unicum.

Ongelofelijk
Verontruste ouders belden 
naar de redactie van deze 
courant met de medede
ling dat het optreden van de 
hulpsinterklaas op het win
kelplein in Nieuw Noord geen 
goede keuze was. Immers de 
jaarlijkse intocht van de ‘ech
te’ Sinterklaas in Zandvoort 
stond dit jaar niet op zater
dag maar op zondag 19 no
vember gepland. “Hoe moet 
je als ouders dit aan je kind 
uitleggen en waarom is er 
niet gekozen voor een week 
later” waren de vragen van 
de bellers die de openings
actie van Nieuw Unicum niet 
zo konden waarderen. 

Gekortwiekt
De rotonde bij Nieuw Unicum 
heeft een metamorfose on
dergaan. De duinbeplanting is 
flink gesnoeid en de banier’s 
zijn van de standaards ge
haald. Wat ervoor terugkomt 
is niet bekend. Het ziet er nu 
een beetje kaal uit. Een mooie 
verlichte kerstboom in het 
midden van de rotonde zou 
niet misplaatst zijn.

Nieuwe straatnaam

De naam staat nog niet in 
het Straatnamenboek van 
Zandvoort maar is wel door 
onze rijdende reporter gesigna
leerd: het ‘Dirk Buwaldaplein’! 
Hoe kan het ook anders, het 
straatnamenbord is te vin
den bij de rotonde nabij de 
ingang van het 
Circuitpark. Een 
leuke geste 
voor de inmid
dels vertrok
ken perschef 
Buwalda. Of 
de gemeente 
het bordje laat 
staan? Geen 
idee! 

Zoekplaatje
Hopelijk is Sinterklaas ge
waarschuwd voor de nieuwe 
verkeersomleiding. Hij kan wel 
probleemloos met zijn paard 
Americo van Zandvoort rich
ting Haarlem gaan. Maar het 
is erg moeilijk om van Haarlem 
via de Zandvoortselaan terug 
naar ons dorp te rijden. Deze 
route is namelijk per 20 no
vember omgeleid. Hiervoor 
zijn verschillende routes aan
gegeven die naar de Zeeweg 
verwijzen. Dat wordt komend 
weekend met de feestelijke 

wintermarkt in het centrum 
van Zandvoort voor alle be
zoekers en Sinterklaas even 
flink puzzelen.

Vuurwerk 
Een politieberichtje van de 
Bovenregionale Recherche 
Noordwest en Midden 
Nederland is zeer verontrus
tend. In samenwerking met 
de Bovenregionale Recherche 
Amsterdam en de regionale 
milieuteams van de korpsen 

A m s t e r d a m , 
Kennemerland, 
Noord Holland 
N o o r d  e n 
Z a a n s t r e e k
Waterland is er 
onlangs 8000 
kilo vuurwerk 
onderschept . 
Het gaat om 
consumenten
vuurwerk en 
professioneel 

vuurwerk. Waar dit vuur
werk wordt opgeslagen staat 
niet vermeld. Hoe zit het nu 
eigenlijk met de vuurwerk
opslagplaats in het politie
bureau te Zandvoort? 

Tevreden mens

Oudraadslid Ype Brune 
(CDA) is meer dan tevre
den met het aangelegde 
trapveldje voor kinderen 
uit de Lorentzstraat flats in 
Nieuw Noord. Pas na 2 jaar 
heeft het nieuwe college 
uiteindelijk ja gezegd voor 
de aanleg van een tijdelijk 
trapveld op een braaklig
gend terrein. Het heeft 
wel even geduurd maar 
de aanhouder wint. Nu de 
mobiele skatebaan nog 
Sinterklaas?

De Sint is 
weer in 
het land

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

Weekendaanbieding:
Diverse tafelkerststukken

2 halen >>> 1 betalen
op=op

Kerstbomen
Kransen

Guirlandes
Niet van echt te onderscheiden

Groothandelsprijzen!
Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

De hint van Sint
Zwarte Pietenpakjes  € 6,95

Disney Adventkalender € 1,99

Donderdag 30 november en vrijdag  
1 december koopavond tot 21.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Parfumerie Drogisterij
Schoonheidssalon

Haltestraat 1   Zandvoort  023-5716123

Sint weet waar hij het kan vinden
In alle geuren en kleuren

Extra koopavond
Maandag 4 December geopend tot 21:00

Politiek
Commissievergaderingen

Volgende week, dinsdag 28 en woensdag 29 november, wordt 
er weer vergaderd in het Raadhuis. Een tweetal commissies 
buigt zich over onder meer het LDC, de begroting en de WMO.

 Bestel nu uw 
ZandvoortPas

voor 2007
4
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Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 december 2006 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan ook vóór  
1 december uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus! Komend weekend terrasjesweer?

De depressietrein denderde flink door de afgelopen  
dagen en met intercitysnelheid werd de ene na de  
andere storing inclusief regen en de nodige wind  
richting het zuiden van Noord-Holland gevoerd. Het  
herfstplaatje leek compleet en de meeste bomen zijn  
inmiddels ontdaan van hun gebladerte.

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 12 13-14 15 15

Min 7 9 10 10

Neerslag 85% 60% 65% 35%

Wind zuid 4  zuid 3-4 zuid 4  zuid 4 

We zagen de voorbije dagen 
en ook op een dag als van
daag dat de temperatuur 
(nog altijd boven normaal) 
een stapje terug deed. Maar 
dat was slechts een tijde
lijke zaak, want eind deze 
week wordt het gewoon 
weer belangrijk zachter! 

Het is zelfs mogelijk dat het 
hier in ZuidKennemerland, 
ruim voordat Sinterklaas z’n 
verjaardag viert, weer een 
keer dik 15 graden wordt! 
Een aantal vraagt zich mis
schien af of dit nog niet 
genoeg is na de warmste 
herfst uit de weerhistorie, 
die net achter ons ligt… Die 
zwoele sferen richting en 
in het komende weekeinde 
worden mogelijk gemaakt 
door een diepe zuidelijke 
aanvoer die subtropische 
lucht meeneemt uit het 
zuidwesten van Europa. 
We zagen dit geijkte weer
patroon ook al veelvuldig in 
september en oktober. 

Op woensdag, verkiezings
dag, was er nog geen hon
derd procent droogweer ga
rantie af te geven, want het 
wolkendek was nog steeds 

onderhavig aan een beetje 
lekkage soms. Toch bleef 
het overwegend droog toen 
men de gang naar de stem
bus maakte. 

Donderdag zal sprake zijn 
van iets intensievere regen 
met vergelijkbare tempera
turen. We zien vervolgens 
spoedig dat de tempera
tuur weer aan die opmer
kelijke opmars begint met 
opnieuw recordwaarden in 
het vizier. Het weekeinde 
zal bijna enkele lentemo
menten kennen en dat 
met december bijna op de 
kalender! 

Tenslotte kan gezegd 
worden dat het richting 
maandwissel nog niet echt 
kouder belooft te worden. 
Aanvankelijk leek het erop 
dat het na de 29e zou gaan 
afkoelen, maar de meest 
recente prognose volhardt 
in de vertrouwde zachte 
condities. Volgende week is 
veel meer te zeggen over de 
eventuele kou die er alsnog 
in zou kunnen zitten aan
vang december.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

De vorig jaar op initiatief 
van de Ondernemers 
Vereniging Zandvoort 
(OVZ) bijeengebrachte 
ondernemers zijn afge-
lopen woensdagavond 
voor een ‘brainstorm-
diner’ bijeen geweest. 
Het zijn ondernemers 
die maatschappelijk 
betrokken willen zijn 
binnen de Zandvoortse 
gemeenschap. Het di-
ner vond plaats in het 
Huis in de Duinen.

Veel grote en kleine onderne
mers hadden op de oproep 
van de OVZ gereageerd. OVZ
voorzitter Wim Fischer was 
aangenaam verrast dat zelfs 
het voltallige college aanwe
zig was. Vorig jaar moest hij 
nog “trekken en sleuren om 
minimaal één wethouder” 
naar ‘zijn’ bijeenkomst te 
krijgen. Niet alleen onderne

mers waren uitgenodigd, ook 
bestuursleden van verenigin
gen, serviceclubs, woning
bouwvereniging, Locale Raad 
van Kerken enzovoorts waren 
aanwezig om met hun exper
tise een bijdrage te kunnen 
leveren.

Het diner was door de keu
kenmedewerkers van het HiD 

voortreffelijk bereid en werd 
geserveerd door leerlingen van 
het Wim Gertenbach College, 
samen met medewerkers 
van het HiD. Tussen de gan
gen van het diner door wer
den de deelnemers gevraagd 
om zich te beraden over een 
aantal onderwerpen die in de 
huidige maatschappij leven. 
Onderwerpen zoals ouderen, 
jeugd, gehandicapten en het 
probleem van eenzame men
sen kwamen ter tafel. Door de 
genodigden werden mogelijke 
oplossingen aangedragen, 
welke door de groep MBO ter 
hand kunnen worden geno
men. Veelal waren het de op
lossingen van praktische maar 
ook zaten er een aantal bij die 
vanuit de gemeente of het rijk 
zouden moeten worden geïni
tieerd.

Na een ‘zit’ van bijna drie uur 
konden de MBO’ers met een 
schat aan gegevens weer naar 
huis en heeft het bestuur een 
behoorlijke taak alles op zijn 
plaats te laten vallen.

Vraagbaak in de Zorgstraat
“Hier komt de eerste zorgvraag binnen”. Als een spin in het 
web van de zorgverlening staan de mensen van het Zorgloket 
in het Huis In de Duinen klaar voor iedere inwoner van Zand-
voort. Met raad en daad wijzen Diny Zonneveld en Tineke Vork 
hun cliënten de weg in het doolhof van de zorg.  

door Ton Timmermans

De Zorgstraat is te vinden op 
de eerste etage van Huis In de 
Duinen (HID) aan de Herman 
Heijermansweg 73. Daar zijn 
een reeks diensten op het 
gebied van zorgverlening die 
niet alleen voor de mensen in 
het verzorginghuis bedoeld 
zijn. Ook alle inwoners van 
Zandvoort kunnen van iedere 
service in ‘De Straat’ gebruik 
maken.

Al bij hun voordeur begint de 
voorlichting. Bij het Zorgloket 
in de Zorgstraat hangt een 
rek met een overzichtelijke 
presentatie brochures met 
daarin bondige informatie. 
De meeste vouwbladen zijn 
door de Stichting Zorgcontact 

van het HID ontwikkeld. 
Ze geven antwoorden op 
zorg en welzijnsvragen, 
ondermeer met korte uitleg 
over het Persoonsgebonden 
Budget (PGB) in de huishou
delijke zorgverlening. Vooral 
ouderen die vaak (nog) niet 
vertrouwd zijn met de we
reld van de zorg kunnen uit 
de uitgebreide presentatie 
essentiële informatie halen. 

Diny Zonneveld en Tineke 
Vork van het Zorgloket moe
ten regelmatig vragen beant
woorden als “Kan ik mijn ver
trouwde hulp wel houden?” 
De persoonlijke toelichting 
die over de nieuwe welzijns
wet Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) door 
de dames wordt gegeven, 

is veelal voldoende. Helaas 
is de overheid (nog) te ka
rig met informatie over de 
komende veranderingen. 
Omdat beiden al jaren in de 
zorg werkzaam zijn, hebben 
de dames voldoende kennis 
en ervaring in huis om een 
helder antwoord te kunnen 
geven en zonodig adequaat 
te handelen. Indien een cliënt 
dat wenst, staat een bemid
delaar van Zorgcontact klaar 
om te helpen bij het orga
niseren van het PGB. Sinds 
kort biedt de Zandvoortse 
Stichting in een beperkt ver
zorgingsgebied zowel huis
houdelijke hulp, verzorging 
als verpleging aan. Om orga
nisatorische redenen is dat 
alleen mogelijk in de regio 
met postcode 2041. 

De taak van het Zorgloket in 
het Huis In de Duinen om
schrijft Diny kort en krachtig 
als “Zorgbemiddeling.” Haar 
collega Tineke vult aan: “Van 
belang is dat iedereen de zorg 
krijgt die hem toekomt.”

Zorgstraat

Maatschappelijk betrokken ondernemers dineren 
en brainstormen in Huis in de Duinen

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is 
sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door 
de vele apres ski mogelijkheden.

Gerlos is de spil van de Zillertal Arena, de grootste ski arena in het 
Zillertal met 160 kilometer piste, 50 liften, 8 ski- en snowboardscholen, 
een kinderparadijs en 200 kilometer langlaufloipen.
Hotel Platzer, een gezellig familie hotel igt midden in het centrum van 
Gerlos en dicht bij de liften. Skibus voor de deur.  Skien tot aan het hotel !

Boekingen:  info@hotelplatzer.at / tel.  0043 5284 5204 / fax  0043 5284 5204 44
Vermeld bij boeking uw ZandvoortPas nummer en u ontvangt een 
smakelijke verrassing bij aankomst!

Wintergalerie in ijssalon Giraudi

Het zomerse ijs van 
Giraudi is voor de ko
mende winterdagen 
ingewisseld voor kunst. 
De vijf kunstenaars Loes 
Dirksen, Mona Meier
Adegeest, Elke Sijtsma

Schiller, Reina Keislair en 
Margreet Ras expose
ren in de mooie ruimte  
hun schilderijen en kera
miekkunst. De ART5 ga
lerie is tot 7 januari 2007 
iedere zondag geopend 

Ze noemen zich de ‘Art-5 
Ladies’. Vijf Zandvoortse 
kunstenaressen hebben 
de ijssalon van Giraudi 
in de Kerkstraat omge-
toverd tot een Winter-
galerie. 

van 13.00 tot 17.00 uur. 
Iedereen wordt uitgeno
digd het glas te komen 
heffen ter gelegenheid 
van de officiële opening 
op zondag 26 november 
van 15.30 tot 17.30 uur.

Voorzitter Wim Fisscher
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere 
zandkorrels 5 euro
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 �0 euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

�
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Mobiel 0654 264 259
Voor al uw 

behang, wit en 
schilderswerk

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 
uur, Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 
20, 1e etage). 

Voor informatie, 
bel: 0642053349

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

Gemeub. 2kamer 
appartement voor 

1 werkend persoon. Voor 
korte of langere tijd. 

€500 per maand incl. 
G/W/L. Tel. 5715772

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

1Hr. kostuum, d.blauw, 
krijtstreep, Mt.51, Oger.

1Hr. kostuum, zwart, 
zijden streep, Mt. 54, Pal 
Zileri. Beiden i.z.g.st. Per 

stuk €25. Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Particuliere 

loodsverkoop op 
25 november van 11.30 
tot 16.00 uur. Diverse 

spullen, Gasthuisstraat 
15, tel. 5719987. Zaterdag 

25 november
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Sint en Piet 
bij u aan huis. Info (na 

18.00 uur) 5718866, 
Johan Schouten

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd: Game boy 

Advance. Moet in 
goede staat zijn. Liefst 
met spel. Prijs tot €50. 

Voor kind van 5 jaar. 
Tel. 0613905617

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Montys Travel Service
Astrid van Buuren, uw 
mobiele reisadviseur, 

064224 3369. astrid@
montys.nl www.mon
tys.nl Voor dat beetje 
extra persoonlijkheid 
en deskundig advies.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Verloren: 

zwarte hondenband 
Harley Davidson, op 
strand Zandvoort/
Bloemendaal, op 

zondag 12 nov. Belt u 
alstublieft! Tel. 5719052

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sint en pieten 

– bekend van de 
Zandvoortse scholen 

– ook bij u thuis? 
Tel. (na 19.00 uur) 

0653580673
. . . . . . . . . . . . . . . . .

José Carreras  
TV leukemie gala. 

Leef mee op ARD in 
december 2006

 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rijks gediplomeerd 

hondentrimster 
komt bij u thuis. 

Voor de totale 
vachtverzorging 

van uw hond, excl. 
wassen en föhnen. 
Volgens afspraak. 

Even bellen met Ellen. 
Tel. 5713368

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Een winkel 
vol

bloemplezier!
 

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:
Genomineerden Uitgelicht

U kunt uw stem uitbrengen voor de Zandvoorter van het Jaar. 
Wie verdient deze titel? Om het u wat makkelijker te maken, 
vertel ik wekelijks wat meer over de genomineerden. Wie zijn 
zij? Wat betekenen zij voor Zandvoort?

Ze is pas 22 jaar en zit 
in haar laatste jaar van 
de studie Management, 
Economie en Recht (MER), 
richting bedrijfskundig ma
nagement. In het weekend 
werkt Marjon in een kle
dingzaak in Zandvoort en 
een paar avonden per week 

werkt zij bij Philharmonie 
in Haarlem. Maar genomi
neerd is Marjon vanwege 
haar activiteiten bij het Rode 
Kruis. Geheel vrijwillig en 
uit eigen initiatief heeft zij, 
samen met Lisette Strijder, 
een ‘Jeugd EHBOcursus’ 
opgezet. Sinds september 

brengen zij elke maandag
avond de basisbeginselen 
van EHBO bij, aan kinderen 
van 10 tot 14 jaar. Voor de 
zomervakantie ging zij alle 
Zandvoortse basisscholen 
langs om de jeugd enthou
siast te maken voor het Rode 
Kruis. Tijdens de maandag
avonden hoeven de kinderen 
niet alleen maar te leren, ze 
maken ook uitstapjes. Naar 
de Brandwondenstichting, 
naar het circuit, het bejaar
dentehuis en de politie. 
Zelf is Marjon al ruim tien 
jaar in dienst als vrijwillig
ster. Tijdens elke race is ze 
EHBO’er op het circuit, maar 
ook bijvoorbeeld tijdens de 
avond, en fietsvierdaagse 
staat zij paraat. Ook zit ze 
in het bestuur ‘Jongeren en 
Allochtonen’ bij het Rode 
Kruis. 

Wie zou zij zelf verkiezen tot 
Zandvoorter van het Jaar?  
“Ik ga voor Martine Joustra  
en Ankie Miezenbeek. Naast 
het organiseren van de 
zwem, fiets en avondvier
daagse, zijn zij ook actieve 
vrijwilligsters bij het Rode 
Kruis.”

door Stephanie Vork

Marjon Schouten

In de categorie ‘Vernieuwende 
ondernemers’ is de even
eens 22jarige Sara de Jong 
genomineerd. Geboren in 
Mijdrecht, maar op haar 
zevende verhuisde zij naar 
Zandvoort, waar zij nu een 
eigen zaak heeft. Een klein 
winkeltje in de Haltestraat 
waar je kleding, sieraden en 
tasjes kunt kopen, je haar 
kunt laten knippen, maar 
wat vooral een nagelstudio 
is. Op haar 19e was Sara al 
voor haarzelf begonnen. 
Toen nog bij haar moeder in 
de studio. Vorig jaar novem
ber kon Sara op haar huidige 
locatie terecht in haar eigen 
winkeltje, Boudoir by Sara. 
Ze werkt graag alleen, want 
volgens eigen zeggen heeft 
ze een sterke eigen wil. Een 
kapster huurt een stoel in 
haar winkel, waardoor klan
ten in één keer hun haar én 
hun nagels kunnen laten 
doen. Sara is zes dagen per 
week met haar winkel bezig. 

Ze had graag willen back
packen, veel van de wereld 
willen zien, maar dat komt 
misschien nog wel, later. Aan 
de andere kant, wie heeft er 
tegenwoordig op zijn of haar 
tweeëntwintigste al een ei
gen zaak in een eigen pand?

Zelf zou Sara de mannen 

van het circuit, Hans Ernst 
en Jan Lammers, verkiezen. 
“Zandvoort was als bad
plaats steeds minder in trek. 
Ik denk dat de A1GP heel goed 
is voor Zandvoort. Zandvoort 
bloeide weer helemaal op. En 
het is natuurlijk ook positief 
voor de winkeliers”, oppert 
ondernemer Sara de Jong.

Sara de Jong

Kaartjesactie EMM 

Aan alle huurders van EMM 
is een brief gestuurd met drie 
kaartjes: het ene kaartje kun
nen huurders insturen als zij 
vinden dat er iets niet goed 
is gegaan. Het andere kaartje 
kunnen huurders insturen als 
er juist wèl iets goed is gegaan. 
Door de kaartjes in te sturen 
zijn de huurders verzekerd van 

een snelle afwikkeling van de 
klacht of komt een compli
ment bij de juiste medewer
ker terecht. Natuurlijk zijn er 
ook spelregels. Die staan op 
het derde kaartje. Om te zor
gen dat alles in goede banen 
loopt. EMM houdt degene per
soonlijk op de hoogte van de 
afhandeling.  

Binnen de woningbouwvereniging EMM leeft al een tijd de 
behoefte om haar huurders de mogelijkheid te geven om 
klachten, maar ook complimenten, op een simpele manier 
kenbaar te maken. Daarom startte EMM onlangs met het ‘Er 
is iets (niet helemaal) goed gegaan’ kaartje.

Gemeente en Pluspunt organiseren 
Wijkdag Zandvoort Noord 

Op zaterdag 25 november zal 
het gebouw van Pluspunt 
in het teken staan van de 
Wijkdag Zandvoort Noord. 
Van 13.30 tot 19.00 uur kunt u 
geïnformeerd worden en an
dere bewoners van Zandvoort 
Noord leren kennen. Zo zul
len er informatiekramen 
staan van de gemeente, 
Woningbouwvereniging 
EMM, Welzijnsorganisatie 
Pluspunt, Nieuw Unicum en 
Stichting Zorgcontact. U kunt 
daar terecht met vragen, op
merkingen en natuurlijk goe
de ideeën.

Entertainment
Behalve serieuze informatie 
staat de Wijkdag Zandvoort 
Noord ook in het teken van ge
zelligheid, voor zowel jong als 
oud. Speciaal voor de kinderen 
is er een ballonnenwedstrijd, 
kunnen ze zich laten schmin
ken en kunnen zich een Henna 
tatoeage laten aanbrengen. 
De lokale radiozender ZFM 
Zandvoort komt op locatie 
draaien. DJ JK zal een spet
terende show geven in een 
speciale jongerentent. 

Zandvoorts Lagerhuis
Bent u meer een prater, dan 
kunt u tijdens het Zandvoorts 

Lagerhuis uw zegje doen. Aan 
de hand van een aantal stel
lingen kunnen belangstellen
den onderling discusiëren. De 
discusie wordt geleid door de 
presentatoren Renz Koning en 
Frank Beijk. Voor iedereen die 
een persoonlijke uitnodiging 
heeft gekregen zijn er mooie 
prijzen te winnen. De brief die 
onlangs bij velen in de brie
venbus is gevallen is een lot 
waard, dat bij binnenkomst 
wordt aangereikt. De prijzen 
worden beschikbaar gesteld 
door verschillende bedrijven 
in Zandvoort.

Optreden
Heeft u genoeg van alle in
formatie over Zandvoort 
Noord? Blijf dan hangen 
voor een spectaculair op
treden van Johnny & the 
Gangsters of Love. Rond de 
klok van half vijf in de mid
dag verzorgt deze band een 
optreden, buiten op het plein 
voor Welzijnsorganisatie 
Pluspunt. 

Wijkdag Zandvoort Noord is 
voor alle Zandvoorters, maar 
speciaal voor de inwoners van 
Noord. Iedereen is welkom 
van 13.30 tot 19.00 uur aan 
de Flemingstraat 180.

Willen de mensen die in Zandvoort Noord wonen meer be-
trokken worden bij hun wijk en weten de inwoners wat er 
leeft? Dat willen de gemeente Zandvoort en Welzijnsorgani-
satie Pluspunt graag weten. Om hier achter te komen wordt 
een speciale ontmoetingsdag georganiseerd voor iedereen die 
in Zandvoort Noord woont.

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

Dinsdags gesloten

ZEESTRAAT 36

ZANDKORRELS

Marjon Schouten

Sara de Jong
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Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Presenteert
Zaterdag 25 november
ARTIESTEN AVOND met

Eric/Ginâ del Rio/Quincy
Aanvang: 20.00 uur

Vrij entree!

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

SCHRIJF UW WENSLIJST

- Door het gehele centrum

- Sinterklaasshow

- Groot aantal kinderattracties

- Spectaculair 

(inter)nationaal straattheater

DE ENIGE ECHTE VAN

ZET IN UW AGENDA

26 nov.feest
FestivalZandvoort

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC

VAN COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE 
H H H

PATA NEGRA MET “SUSHI”
VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN 

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

H H H
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS
VOOR KINDEREN HEBBEN WE EEN DRIE GANGEN MENU À € 16,50

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC VAN 

COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE
H H H

LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS 
EN EEN CRÈME BRÛLÉE VAN FAZANT EN EENDENLEVER 

H H H
PATA NEGRA MET “SUSHI”

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
GRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

MET MINT-AGAR
H H H

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
GEITENKAAS IN MOSCATO D’ASTI 

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS

Voor reserveringen: 023-57�6��9/info@tfaz.nl

Café Oomstee

Iedere dag 
geopend!

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27
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Sponsors van het Feestfestival

Spetterende Feestmarkt met straattheaterfestival door heel Zandvoort

Zandvoort: Ook in de winter 
meer dan strand alleen!

In nog geen twee jaar tijd zijn 
de Zandvoortse jaarmarkten 
uitgegroeid tot een evene
ment waar bezoekers en han
delaren vanuit heel Nederland 
speciaal voor hier naartoe 
komen. Sinds dit jaar worden 
er dan ook drie jaarmarkten 
gehouden, die Zandvoort op 
de internationale jaarmarkt
kalenders hebben gezet. De 
omvang van de aankomende 
Wintermarkt is uitgegroeid 
tot een van de grootste in zijn 
soort. Het hele centrum van 
Zandvoort staat tijdens deze 
jaarmarkt vol met kraampjes 
in de Zandvoortse kleuren 
blauw en geel. Holland Casino 
en de gemeente Zandvoort 
hebben deze Zandvoortse 
marktkramen mogelijk ge
maakt.

Uiteenlopend aanbod
Organisator Ferry Verbrugge: 
“Door de ervaringen van vori
ge markten en de grote vraag 
naar kramen hebben wij als 
organisatie kunnen kiezen 
uit een enorm uiteenlopend 
aanbod. Zo zijn er deze keer 
kraampjes die met name op 
de feestmaand december in
spelen. Het snuffelen op de 
Zandvoortse Wintermarkt 
zal u beslagen ten ijs doen 
komen!”

Zandvoortse ondernemers
Ook bijna alle winkeliers en 
horecaondernemers, die hun 
nering in de straten van de 
Wintermarkt hebben, doen 
aan deze jaarmarkt mee. 
Ongekende acties of extreme 
kortingen zullen zij u bieden. 

Natuurlijk is ook de 
wintercollectie en zaken 
die  met name interessant 
zijn voor
Sinterklaas en 
Kerstmis volop 
aanwezig! Dus 
wi l t  u  het 
nieuwste van 
het nieuwste 
op bijvoorbeeld 
modegebied, dan 
kunnen de winkeliers 
van Zandvoort u op 
deze dag natuurlijk 
helpen.

Entertainment
Een erg sterk punt ten 
opzichte van andere mark
ten is het uitgebreide pro
gramma ‘entertainment and  
fun’ tijdens de markten. 
Normaal had er, gezien de 
kosten om dit soort kwali
teitsentertainment in te hu
ren, entree geheven moeten 
worden. Echter, dankzij de 
sponsors is bijna alles gratis 
toegankelijk!

Feestmarkt
Verbruggen: “Doordat de 
kraampjes afgewisseld worden 
door optredens van straatar
tiesten uit binnen en buiten
land, is het eigenlijk een groot 

feest. Daarom heten de tradi
tionele jaarmarkten tegen

woordig Feestmarkten. Het 
wordt in elk geval een on

vergetelijke dag voor het 
hele gezin, waarbij het 
centrum van Zandvoort 

weer zal veranderen in een 
extra gezellig dorp. Als u wilt 
kunt u er gemakkelijk een hele 
dag doorbrengen om daarna 

lekker uit te waaien op het 
strand of plaats te nemen 
bij een deelnemend restau

rant, waar u een speciaal win
termenu kunt nuttigen!”

Voor een gezellig dagje uit no
teert u in ieder geval komende 
zondag 26 november in uw 
agenda. Natuurlijk worden er 
geen entreegelden gevraagd 
en is ook het straattheater 
gratis. Het Winterfestival be
gint om 10.00 uur en duurt tot 
18.00 uur.
Alle winkels in het centrum 
zijn geopend. Meer informatie 
vindt u op: www.zandvoort
promotie.eu

Komende zondag is er voor de derde maal dit jaar een mega-
markt in Zandvoort. Niet alleen heeft de organisatie gezorgd 
voor niet minder dan 350 kramen maar ook voor het entertai-
nen van de gasten is veel aandacht besteed. Zo zal de dag in 
het teken staan van kermisachtige acts die gedurende de hele 
dag in de open lucht worden opgevoerd.

Laatste spetterende feestmarkt van het jaarVoor een gezellig dagje uit noteert u in ieder geval
zondag 26 november in uw agenda.

Natuurlijk worden er geen entreegelden gevraagd
en is het straattheater gratis. 

Het festival begint om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Alle winkels zijn tot 18.00 uur geopend.

www.zandvoortpromotie.eu

Zondag 
26 november
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Raadslid ongerust over 
introductie WMO in Zandvoort

“De SP maakt zich zorgen”. De Zandvoortse Socialistische Partij 
ziet de bui al hangen. Vooral wat de huishoudelijke verzorging 
betreft vraagt raadslid Willem Paap zich af of de mensen die 
momenteel zorg krijgen precies diezelfde zorg ook na 1 januari 
2007 nog zullen ontvangen.

“Het is een volkomen nieu
we kwestie”, laat SPraadslid 
Willem Paap weten. Plotseling 
krijgt de gemeente de volle 
verantwoordelijkheid over 
de zorgverlening. Dat de 
Zandvoortse bestuurders met 
de invoering van de WMO niet 
goed om kunnen gaan is over
duidelijk. “De gemeentelijke 
voorlichting aan haar burgers 
is tot nu ondermaats en slecht 
georganiseerd”, is het raadslid 
van oordeel. 

Voorlichting
“Het beste zou zijn een breed 
opgezette, informatieve 
WMOadvertentie van de 
Zandvoortse gemeente”,vindt 
Paap. Hij begrijpt niet dat de 
gemeente slechts mondjes
maat voorlichting geeft en 
dan “ook nog in voor de bur
ger onbrijpelijk vakjargon.” In 

een telefoonnummer” meent 
een geïrriteerde Paap. Brede 
informatie in ‘gewoneburger
taal’ is volgens hem een eerste 
vereiste. 

Burgerinitiatieven
De WMO is onderverdeeld in 
negen taken die de gemeente 
moet gaan uitvoeren. Daarbij 
wordt ondermeer van de bur
ger een actief aandeel ge
vraagd. Paap is van mening 
dat de gemeente burgerini
tiatieven dan ook ruimhartig 
moet steunen en “niet moei
lijk moet doen bij het afgeven 
van vergunningen.” Wat het 
verplichtte jeugdbeleid in de 
WMO betreft pleit hij voor 
een gratis sportpas of strip
penkaart, zodat jongeren al
lerlei sportsoorten kunnen 
uitproberen.

de gebruikelijke gemeentelijke 
advertentie wordt verwezen 
naar een ‘speciaal’ WMOin
formatienummer, 5740440. 
De praktijk leert dat het een 
tweede telefoonlijn betreft 
naar Loket Zandvoort. Het 
telefoonnummer is louter in 
de ochtenduren bereikbaar en 
schakelt ‘s middags door naar 
het gemeentehuis. Graag ziet 
Paap dan ook dat de gemeente 
zo snel mogelijk een duidelij
ke huisaanhuis foldercam
pagne op gaat zetten: “want 
alle inwoners behoren op de 
hoogte te zijn, niet alleen de 
bestaande groep mensen die 
nu al zorg krijgt.” Iedereen, 
jong èn oud, in Zandvoort en 
Bentveld behoort te weten hoe 
de WMO hier in de gemeente 
gaat lopen. “De nieuwe wet is 
té belangrijk en té ingrijpend 
om alleen maar af te doen met 

Lezing in bibliotheek tipt WMO aan
 “Iedereen moet kunnen meedoen”. Over goed één maand 
wordt het voor burgers makkelijker om hulp en ondersteuning 
aan te vragen. Tenminste, dat beoogt de komende WMO. 

Haar verhaal klonk kort en 
krachtig. Lyde de Graaf, mede
werkster van Loket Zandvoort, 
kwam in de Openbare 
Bibliotheek vertellen over de 
komende veranderingen in de 
Zandvoortse zorgverlening. 

“Niet iedereen is blij met de 
nieuwe landelijke wet” begint 
Lyde haar verhaal in het we
kelijkse Inlooppunt. “De regels 
zijn bedacht door de regering.” 
De wet van vandaag staat mo
menteel nog te ver af van de 
burger, zo hebben de politici 
geredeneerd. En de gemeente 
heeft daar beter zicht op. De 
leefbaarheid in de wijken 
moet omhoog en de jongeren 
moeten hun ouders helpen. 
“Vrijwilligers en mantelzorgers 

hij succes heeft, is nog maar 
de vraag.” Nieuwe verzoeken 
voor huishoudelijke hulp moe
ten bij Loket Zandvoort inge
diend worden. Vervolgens zal 
de gemeente er op toezien dat 
de noodzakelijke zorg geleverd 
wordt. Daarbij wordt uitge
gaan van een nieuw te maken 
indicatie voor iedereen.

De nieuwe welzijnswet WMO 
gaat over vrijwel alle zaken die 
van doen hebben met welzijn, 
zorg en wonen. De meeste 
verwarring is momenteel ont
staan over de uitvoering van 
de huishoudelijke zorg. “De 
mensen krijgen deze week 
een brief waarin een en ander 
uitgelegd zal worden.” Tot slot 
wijst De Graaf op een speciaal 
Zandvoorts telefoonnummer 
dat alle vragen over de WMO 
en thuishulp kan beantwoor
den: nummer 57 40 440.

dienen beter ondersteund te 
worden” houdt de loketme
dewerkster haar gehoor voor. 
Ook de woonomgeving moet 
aangepast worden: het moet 
prettig wonen zijn in de wij
ken. 

“Zandvoort is goed bezig” 
meent De Graaf. Er functioneert 
al een Zorgloket Zandvoort in 
het Gemeenschapshuis waar 
de medewerkers alles goed 
uitleggen in het doolhof van 
de zorg. Niet alles is nu al dui
delijk omschreven in de WMO, 
maar vast staat dat recht op 
hulp zal blijven. “Onze wet
houder zet zich er voor in dat 
er volgend jaar niet WEER 
een nieuwe hulp bij u thuis 
komt” stelt Lyde de Graaf. “Of 

Valent: heel vertrouwd
ook in hulp bij het huishouden

Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo’n 2500 medewerkers
staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal
gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van
Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ú terecht bij Valent
voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer
weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het
volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

Muzikaal cadeau! 

Van oudsher is het een goede

gewoonte om bij kennismaking

iets mee te nemen. U krijgt van

Valent een uniek cadeau bij het

eerste bezoek van de huishoude-

lijk medewerker: sprookjes van de

Haarlemmer Godfried Bomans

op muziek-cd, alleen voor nieuwe

cliënten van Valent.

Thuiszorg anno 2006

Gezinszorg rond 1950

WWW.VALENTRDB.NL

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf 1 januari 2007 krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

Verwarring door gemeentelijk 
rondschrijven

Eind vorige week lag een brief van de gemeente Zandvoort 
op de mat van burgers die momenteel hulp in de huishouding  
krijgen. De gemeente zond een stortvloed aan papieren naar 
deze mensen, veelal ouderen.

Een onoverzichtelijke wirwar 
van papieren. Aanleiding is de 
WMO. De gemeente Zandvoort 
zegt met de brief informatie te 
geven over veranderingen op 
het gebied van huishoudelijke 
verzorging. Recht op die huis
houdelijke verzorging houdt 
ieder zolang zijn of haar indi
catiebesluit geldig is. “Vóórdat 
uw huidige indicatiebesluit af
loopt kunt u een nieuwe indica
tie aanvragen bij de gemeente” 
zegt de brief waarschuwend. 
Een zorgindicatie omschrijft 
welke vorm en mate van hulp 
mensen nodig hebben. 

Wat per januari verandert 
is dat de hulp geleverd gaat 
worden door aanbieders die 
de gemeente heeft uitgeko
zen. “Die zes aanbieders gaan 
de huishoudelijke hulp aan
bieden op dezelfde manier 

als u gewend bent” belooft 
de gemeente in haar brief. De 
zorgverlener Zorgbalans blijkt 
niet uitverkozen te zijn, terwijl 
dat toch de grootste en meest 
voorkomende zorgverlener in 
Zandvoort is. Wèl geselecteerd 
is Viva! Zorgroep, die een sa
menwerkingsverband is aan
gegaan met Zorgbalans. In 
één van de bijgesloten brieven 
staat dat ViVa! Zorgroep en 
Zorgbalans regelen dat u na 
1 januari 2007 dezelfde hulp 
krijgt als u nu heeft.

Rinus de Lau van Zorgbalans 
bevestigt dat Zorgbalansme
dewerkers inderdaad door de 
ViVa!organisatie zullen wor
den ingezet in Zandvoort. Hij 
voegt eraan toe: “Dit tot grote 
opluchting van onze mede
werkers, die dit zeer waarde
ren en zeker verdienen.” 

WMO recept voor 
‘beter burgerschap’

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
doet een flink beroep op de inzet van burgers. Buurtbe-
woners dienen zich samen met de politie, welzijnswerk en  
woningcorporaties in te zetten voor de leefbaarheid en  
veiligheid in hun wijk.

De WMO, de welzijnswet die 
op 1 januari 2007 van start 
gaat, staat of valt met een 
goed draaiende samenleving 
van actieve burgers. “De over
heid kan niet alles regelen”, 
zo redeneert de regering. Het 
doet denken aan de burenhulp 
van de naoorlogse jaren. Iedere 
gemeente moet, elk op haar 
eigen manier, invulling geven 
aan de regels die de WMO 
stelt. Zo krijgt ook de gemeen
te Zandvoort negen taken. De 
gemeente moet zorgen voor 
prettige wijken en buurten. Zij 
moet ouders ondersteunen bij 
hun opvoedende taken. Een 

belangrijk punt is verder dat 
de lokale overheid zorgt voor 
informatie en advies aan haar 
inwoners. Omdat vrijwilligers 
en mantelzorgers steeds be
langrijker worden voor onze 
samenleving zullen ze door 
de gemeente ondersteund 
dienen te worden in hun werk. 
Er zijn regels welke voorzienin
gen er behoren te komen voor 
mensen met een beperking. 

In Zandvoort wordt een WMO
Raad ingesteld, die de gemeente 
gaat adviseren over haar plan
nen. In de Zandvoortse Courant 
houden wij u op de hoogte. 

SP-raadslid Willem Paap
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Toko Bintang, Indonesische specialiteiten. 
7 dagen p.week open. Haltestr 34. 023-5712800

Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Sushi Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging 
Bintang, Rijsttafel Bintang, Rames Bintang, Cafe menu Bintang, Sate`Bintang, Buffet Bintang, Tele 

Bintang, Spare rib’s Bintang, Garnalen Bintang, Jakarta Bintang, KLM Bintang

Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

Bij Boudoir by Sara

Kunt u nu ook voor
uw haar terecht 
bij kapster 
Jos Spierieus
Achterweg 1a - Zandvoort
Geopend: di-do-vrij- en 
zaterdag
Tel.: 06- 21 95 09 48

Tot en met zondag 10 december dagelijks 
ruim 15 originele TAPAS uit eigen keuken. 
Hasta la vista in

P R O E F  &  G E N I E T !
WWW.CAFEKOPER.NL  5713546

T A P A S

Zaterdag 2 december
”The Haerlem Jazz Men”

vanaf 17.00 uur
Zondag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur

Sint bij ons in huis!
Informatie voor het grote boek afgeven aan de bar.

Allround personeel gevraagd

Woensdags 
en Donderdags: 
Dagmenu

Dagelijks 
keuken open 
vanaf 17.00 uur

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

De Sint is 
weer in 
het land

C U L T U U R

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

KNRM fêteert donateurs
Afgelopen zaterdag heeft de afdeling Zandvoort van de KNRM 
een viertal ‘jubilerende’ donateurs in het zonnetje gezet.

De trouwe donateurs, waarvan 
aanwezig de dames A. Paap uit 
Zandvoort en J.A. HoekKal uit 
Haarlem en de heer M.M.M. 
Kolster uit Haarlem die al vijf
tig (!) jaar ‘Redder aan de wal’ 
(KNRMtaal voor donateur) 
zijn, hebben uit handen van 
Gerard Versteege, vicevoorzit
ter van de Zandvoortse com
missie, een mooie zilveren 

speld en een felicitatiekaart 
ontvangen.
Een groot aantal gasten was in 
het boothuis aanwezig waar 
zij op koffie met gebak werden 
onthaald. Daarna werd er een 
aantal documentaires over de 
KNRM bekeken. Een geplande 
vaart met de ‘redboot’ Annie 
Poulisse kon helaas door teveel 
golfslag niet doorgaan.  

Provincie speurt naar ‘ommetjes’
Een ommetje maken. Het ‘rondje rond het dorp’ moet weer 
terug, zo wil de Provincie. Een wandeling van om en nabij een 
uurtje. Voor het bedenken van zo een ‘ommetje’ heeft de Pro-
vincie een prijsvraag uitgeschreven.

door Ton Timmermans

We wandelen wat af in 
Nederland. Landschapsbeheer 
Nederland wil de lokale wan
delpaden weer in ere herstel
len. Voor de bedenkers van de 
plezierigste ouderwetse ‘om
metjes’ heeft de Nederlandse 
Overheid geld klaar liggen. 
Iedereen met een goed idee 
voor een ommetje kan mee
doen; particulier of bedrijf, 
individu of groep. 

Wie kent er nog paden waar 
je vroeger mooi kon wandelen, 
maar nu niet meer? Landschap 
NoordHolland schrijft sa
men met Landschapsbeheer 
Nederland een prijsvraag uit 

voor het bedenken van ou
derwetse ‘ommetjes’. Waar 
mogelijk wordt daarbij de 
cultuurhistorische invalshoek 
gezocht: het herstel van (bijna) 
verdwenen paden in het land. 
Maar ook het herstel van his
torische voetpaden die zijn 
verdwenen, door ondermeer 
dorps en stadsuitbreiding. 
Uitgewerkte ommetjesideeën 
voor NoordHolland kunnen 
tot 1 maart 2007 bij Landschap 
NoordHolland ingediend wor
den. Met de prijsvraag wil de 
vereniging mensen inspireren 
tot het bedenken en realiseren 
van kleine wandelingen dicht 
bij huis. Ommetjes zijn kleine 
wandelingen van ongeveer een 
uur, met een afstand van zo’n 

drie tot zeven kilometer. De 
landelijke hoofdprijs bestaat 
uit €30.000 voor het realise
ren van het winnende omme
tje, in samenwerking met het 
provinciale Landschapsbeheer. 
Daarnaast worden nog 11 pro
vinciale prijzen uitgekeerd 
van €10.000. Zo is Ne derland 
straks twaalf unieke wandel
paden rijker.

De ommetjespri jsvraag 
biedt de mogelijkheid om 
straks weer het ‘rondje rond 
het dorp’ te maken, zodat 
het buitengevoel dicht bij 
huis kan worden beleefd. De 
deelnamebrochure voor de 
prijsvraag kan aangevraagd 
worden via post@land
schapsbeheer.nl. Op www.
landschapsbeheer.nl. staat 
ook de inspirerende en nut
tige handleiding ‘Ommetjes; 
realiseren van wandelpaden 
in het buitengebied’.
 

recensie door Ton Timmermans
 

“Zoals u ziet ligt de gemiddelde 
leeftijdsgrens tamelijk hoog.” 
Onder begeleiding van pianist 
Theo Wijnen bewezen beide 
zangkoren ‘Voor Anker’ en ‘De 
Geelvinck’ dat ook mensen in 
de ‘derde leeftijd’ de sterren van 
de hemel kunnen zingen. 

gepassioneerd
Hoewel beide koren in sommige 
passages moeite hadden de juis
te toonhoogte in één eer te ‘pak
ken’, was duidelijk dat de leden 
zichtbaar –en hoorbaar plezier 
hadden in het zingen. De ferven
te mimiek en lichaamstaal van 
de dirigent wist de koren tot ge

‘Zingen houdt jong’. Twee Zandvoortse zangkoren verzorgden 
afgelopen zondagmiddag een hartverwarmend najaarsconcert 
in Gebouw de Krocht. Onder de bezielende leiding van Wim de 
Vries wist het ANBO-koor samen met het Seniorenkoor de volle 
zaal een genoeglijke middag te bezorgen.

Twee zangkoren trekken volle zaal

passioneerde zang te brengen; 
zeker gezien hun leeftijd.

Solo’s
De zaalopstelling bleek effect
vol. De vleugel stond midden in 
de zaal, beiden zangkoren op de 
ene vloerhelft, de stoelen van 
het publiek op de andere en bo
ven op het podium. De door de 
koren gezongen 5stemmige (!) 
smartlap klonk mede door deze 
opstelling extra aandoenlijk. 
De solo gezongen composities 
van Martha Koper evenals die 
van Jan van de Werff werden 
door het publiek zeer gewaar
deerd. Dirigent en zanger Wim 
de Vries bracht een met volle, 
ronde stem gezongen aria. 

Vergane glorie van de bomschuit
Op 13 november organiseerden Genootschap ‘Oud Zandvoort’ 
en de Bomschuiten Bouwclub (ZBBC) een gezamenlijke  
middag over de bomschuithistorie. Er was veel animo voor  
de unieke diavoorstelling.

door Nel kerkman

Her en der stonden bom
schuiten en een garna
lenbom op de tafels van 
de bibliotheek tentoon
gesteld. Weliswaar in mo
delformaat want de echte 
vissersvloot is allang uit 
Zandvoort verdwenen.

Vissersvloot
Na het welkomstwoord van 
Ger Cense, voorzitter van het 
Genootschap, neemt Jaap 
Paap (actief lid vanaf de op
richting van ZBBC) met veel 
kennis het roer over. Begeleid 
met dia’s vertelt Paap over de 
teloorgang van de vissersvloot. 
De bomschuiten, ook wel bom 
genoemd, werden gebruikt 
langs de Nederlandse kust en 
konden onder alle omstan
digheden op zee blijven. Door 
de platte bodem was de bom 
geschikt om onder zeil en met 
volle lading op het strand te 

worden gezet. De bemanning 
had op het dek genoeg plaats 
bij het kaken en inzouten van 
de haring. In 1900 sprak men 
nog van een Zandvoortse vis
servloot met 20 bomschui
ten. 

Het einde
Door achteruitgang van de 
visserij was via de dia’s het 
verval van de overgebleven 
vloot goed te zien. De be
volking had geen geld meer 
om de bomschuiten in de 
teer te zetten. In 1929 kocht 

het Nederlands Historische 
Scheepvaartmuseum de 
laatste bomschuit, de ZV4. 
De schuit werd later aan de 

gemeente Zandvoort 
terug geschonken en 
kreeg een plaats in het 
Kostverlorenpark. Tijdens 
de hongerwinter 1944/’45 
sloopte de achtergebleven 
bevolking de allerlaatste 
bomschuit. Zandvoort 
veranderde van vissers
dorp in een badplaats. 

Van beton
Cense memoreert in zijn 
afsluiting dat er voor het 

millennium cadeau destijds 
een voorstel was ingediend 
voor een betonnen bomschuit. 
De indiener, die toevallig in de 
zaal zit, legt ‘het waarom’ uit 
van zijn idee. Want waar in 
Zandvoort is nog te zien dat 
het ooit een vissersdorp is ge
weest? Nergens! Misschien is 
het een goed plan om straks in 
het Midden Boulevardgebied 
een grote bomschuit te plaat
sen.Dan kunnen kinderen en 
toeristen ervaren hoe het was 
om een Zandvoortse visser  
te zijn. 

Schaalmodel van een bomschuit



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.
Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Uw smaak is ons het meeste waard.
Smaaq zacht gerijpt 

8 weken gerijpt
500 gr. € 3,89  2e pond halve prijs

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op spiegels
Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino

Geopend van 10.00- tot 18.00 uur
Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

www.zandvoortpas.nl

Donderdag 23 nov. t/m woensdag 29 nov.

Verse Hollandse kipfilet
� kilo € 6,95

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

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

 Op vertoon 
van de pas 

 3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

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

Voor ZandvoortPashouders

Bij het diner 
een gratis 

drankje
Maandag t/m 

vrijdag
(niet geldig 

op feestdagen) 

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

10% korting 
voor ZandvoortPashouders 
op grote collectie Dames 

en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070

Voor ZandvoortPas houders:
Bij vervanging van uw CV-ketel 

een Grohe 1000 thermostatische 
douchemengkraan cadeau.

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

NG New Man Casual
20% Korting van de Sint

bij inlevering van deze advertentie
Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Voor ZandvoortPashouders
Bij aankoop van een bril

een gratis sieraad cadeau!
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Speciale aanbieding: 
Complete bril 

enkelvoudig _ 219,00
Speciale aanbieding: 

Complete bril 
multifokaal _ 449,00
Hoogbrekend kunststof 1.6 

incl.superontspiegeling. 

Zandvoortpas 
korting 10% !! 

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

v.a.
_219,- 

Voor de ZandvoortPashouders
Na diner gratis 

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
 Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
 Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
 Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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

De kerstkaarten zijn er weer !!!

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

AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER;

�0% korting 
op alle computerbenodigdheden

(behalve tijdschriften)
•  inktpatronen (origineel en eigen merk)
•  printpapier en fotopapier
•  Alle TRUST producten zoals: 
 webcam, speakerset, microfoon,
 computermuizen,usb,kaartlezer,headsets enz.
 NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Op vertoon van uw 

ZandvoortPas



20 2�

Zandvoortse Courant • nummer 47 • 23 november 2006
RADIO  +  TV

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 
 Kennermerland
17.00 ZFM Non Stop 
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi 
Maandag
19.00 ZFM Jazz (H)
21.00  Vrijdagavond Café (H) 
Dinsdag
19.00 Countrytrack of 
gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
19.00 Goedemorgen
 Zandvoort (H)
21.00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
20.00 Sea Side  
22.00  De Hoop
23.00  Eb & Vloed

Vrijdag
10.00 Veenendaal in Zicht
11.00  In Zandvoortse Zaken
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen
 Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op  
  Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Meij op Zaterdag 
21.00  ZFM non stop
23.00 Night Walk

106.9 (ether) & 104.5 (kabel)

Column

Ik denk terug aan de tijd dat 
ik mijn schoen nog mocht 
zetten wanneer Sinterklaas in 
het land was. Dat je ’s avonds 
voor het slapen gaan keihard 
‘Sinterklaas Kapoentje’ zingt 
bij de voordeur, waar je schoen 
staat met een tekening voor 
de Goedheiligman of met 
een wortel voor zijn paard. 
Dat je hoopt dat je eindelijk 
een keer Zwarte Piet voorbij 
hoort komen in de nacht. 
Dat je ’s ochtends vroeg snel 
naar je schoen rent, vol ver
wachting klopt ons hart, en 
dat je dan helemaal door het 
dolle heen was met een zakje 
chocoladecentjes in ruil voor 
de tekening. Ik moet zeggen, 
ik heb geluk gehad. Mijn jon
gere zusje en ik schelen bijna 
tien jaar, dus ik heb nog tot 
ver in mijn tienerjaren mijn 
schoen mogen zetten. 

Cliché: Vroeger was alles beter 
en waren we met iets kleins 
al snel tevreden. Wanneer 
was vroeger? Wat was dan 
iets kleins? Vroeger is nog 
niet eens zo lang geleden, 
dat is namelijk het tijdperk 
vóór de mobiele telefoons, 
ipods, de Sims, xboxen en 
dvdrecorders. Niet dat alles 
toen beter was, nee, ánders. 
Verlanglijstjes worden te
genwoordig in de computer 
ingevoerd en via de mail op
gestuurd. Sinterklaas gaat 
met zijn tijd mee. De oude 
man schaft namelijk zelf ook 
steeds meer online aan voor 
de kinderen. Cadeautjes zoals 
bovenstaande artikelen vlie
gen over de toonbank. O nee, 
worden online geshopt. 

Verlangen we eigenlijk niet 
stiekem allemaal terug naar 
onze kindertijd wanneer 5 
december in aantocht is? 
De spanning als de zak van 
Sinterklaas vol cadeautjes 
en pepernoten op mysteri
euze wijze wordt bezorgd. 
Het openscheuren van het 
cadeaupapier, omdat je niet 
kan wachten. De hele avond 
chocoladeletters eten en ‘Zie 
ginds komt de stoomboot’ 
meezingen. Zoveel is er ei
genlijk niet veranderd, het 
is en blijft een oerHollands 
feest. 

E-Sint

Stephanie

De huizen in Tehran zijn mo-
dern, de bazars zijn prachtig 
(vol vers fruit, noten, kip-
pen, vis, vlees en noem maar 
op....). De parken worden 
door de bevolking veelvuldig 
gebruikt. Het is voor hen de 
enige uitgaansplek. Jongeren 
kennen geen discotheken, er 
zijn geen moderne uitgaans-
gelegenheden, de bioscopen 
laten geen westerse films zien 
en ga zo maar door. Dus de 
parken zijn voor de jongeren 
‘the place to be’. De mensen 
zijn aardig en behulpzaam. De 
mensen op straat dachten dat 
mijn moeder en ik buitenlan-
ders waren. Iedereen hielp ons 
en begroette ons, we voel-
den ons net beroemdheden. 
Soms werd ik het een beetje 
beu, omdat ik af en toe echt 
te veel aandacht kreeg. Het 
klinkt geweldig, maar op een 
gegeven moment heb je het 
wel gehad!

Heb ik natuurlijk niet alleen 
maar huizen gezien. Ik heb sa-
men met mijn familie één van 
de mooie paleizen van de Sjah 

van Perzië (van vóór de Islamitische 
revolutie) bezocht. Het was er 
prachtig en adembenemend! Ook 
heb ik het noorden van Iran gezien, 
waar ik ook nog vele familieleden 
heb wonen. Daar zijn we naar de 
Kaspische zee gweest. De Iraanse 
zee was prachtig en echt anders 
dan onze Noordzee. Het zand is 
er zwart en het zeewater warm 
en blauw. Eén ding wat zeker  
anders is dan bij ons, is dat mannen 
en vrouwen gescheiden moeten 
zwemmen! Die mogen elkaar niet 
‘bloot’ zien volgens de Ayatollah’s. 
Wel een beetje vreemd! 

’s Avonds ben ik door mijn fami-
lie veel mee uit eten genomen. Ik 
heb zoveel kababs gegeten dat ik 
het niet meer kan zien! Gelukkig 
bestaat Iraans eten uit meer dan 
alleen kabab. Er zijn veel lekkere 
gerechten waar je je vingers bij 
af zou likken, vooral Iraans ijs is 
heerlijk.

Ik heb weinig spanningen van het 
Iraanse regime gemerkt. Ondanks 
het feit dat we in Nederland al 
veel van de nucleaire acties die 
de regering van Iran wilde on-

dernemen hoorden, 
kregen we via de 
media van Iran wei-
nig te horen en te 
zien. In het westen 
werd dit verhaal erg uitvergroot. 
De spannigen tussen Amerika 
en Iran lijken niet te bestaan. De 
meeste mensen houden van het 
westen. Echter, dat Iran tegen 
Israël is en voor de Palestijnen, 
heb ik één keer gezien tijdens een 
demonstratie die plaatsvond op 
een bekend plein in Tehran.

Ten slotte wil ik nog iets opmerken 
over mijn geadopteerde kuiken-
tje. Op een middag liep ik samen 
met mijn tante in de straten van 
Tehran toen we ergens uit een 
gaatje gepiep hoorden. Het was 
een verlaten kuikentje, gewond 
en vuil. We hebben hem/haar 

meegenomen en twee weken 
lang heb ik voor mijn kuikentje 
gezorgd. Voordat ik weer terug 
naar Nederland ging heb ik mijn 
kuikentje afgestaan aan een 
boerderij. Ik mis mijn kuikentje 
erg, maar ik weet dat alles nog 
goed gaat methem/haar, want 
ik heb nog regelmatig contact 
met de boer en de boerin die 
mijn kuikentje verzorgen.

Ik ben blij dat ik weer in 
Nederland ben. Ik vond het 
spannend en leuk om mijn  
familieleden te zien en om  
mijn geboorteland te leren 
kennen, maar ik zou voor geen 
geld daar willen wonen. Het 
is niet mijn ding, het is niet 
meer echt mijn land. Door mijn  
vrienden in Nederland word  
ik een echte kaaskop genoemd 
en ik denk dat ik dat eigenlijk 
ook wel ben!

Nasim Ahmadi

Een reis door Perzië 
met een Perzische

Reisverslag deel 3 - slot

STIER
21 apr. - 20 mei

Kreeft
21 juni - 22 juli

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Ook al word je in de loop van de 
week steeds actiever en blijer, 
toch durf je nog niet zomaar te 
laten merken wat je voor hem 
voelt. Twijfel je nu aan hem, aan 
jezelf of weet je niet of je wel een 
relatie wilt?

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Je gaat helemaal voor je nieuwe 
verovering, maar je houdt ook vol
doende tijd over voor je vrienden 
en werk of studie. Dat heb je het 
liefst. Al te klef hoeft voor jou niet, 
maar waarom baal je dan toch als 
hij even niet belt?

Je krijgt de wind mee, zowel in 
werk/studie als privé. Je bent zelfs 
een beetje ondeugend en kletst 
dat leuke type zowaar naar je toe. 
Kun je er toch nog van schrikken 
als de ander voor je valt... leuke 
verassing!

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Zeer romantisch om nu veel tijd 
samen door te brengen. Zo leer 
je elkaar beter te begrijpen en el
kaars gewoontes kennen. Weet je 
meteen of dit serious business is! 
Je moet wel leren om compromis
sen te sluiten!

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Als je graag wilt weten wat je aan 
elkaar hebt, kun je het best dui
delijk zijn. Anders ga je venijnige 
steekjes onder water geven en dat 
schrikt af. Wat is er aan de hand? 
Die venijnige steekjes zijn niet 
nodig hoor!

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Als je ook maar even de kans 
krijgt wil je weg, op vakantie! 
Met hem samen, of je komt je 
droomjongen daar tegen. Leuk, 
maar ook verwarrend. Je wilt af 
en toe ook alleen zijn, dus je wil 
wel een relatie?

Romantische tijden breken aan. 
Je ontdekt opeens dat een vriend
schap al een tijdje is uitgegroeid 
tot iets meer. Daar word je nerveus 
van. Maar let op: het blijkt weder
zijds! Zie je wel dat alles wel weer 
goed komt?

Tweelingen
21 mei - 20 juni

De eerste helft van de week ver
loopt wat moeizaam, omdat je 
van alles moet afmaken waar je 
eigenlijk niet zo’n zin in hebt. Maar 
daarna wordt het steeds wat beter. 
Verwaarloos jezelf niet en trakteer 
jezelf op iets leuks.

Je hebt weer zin om van alles te 
ondernemen en komt nu stralend 
over. Dat blijft niet onopgemerkt! 
Met die reactie ben je blij en voel 
je je lekkerder. Is het je eigen hou
ding of lijkt het maar zo, lieve 
Stier?

RAM
21 mrt. - 20 apr.

Doordat je wat minder explosief 
bent en tactvol, kun je lastige za
ken makkelijk bespreken. Vooral als 
je verliefd bent, kan je stemming 
niet meer stuk! En daar is het echt 
tijd voor. Geniet er met met volle 
teugen van.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Geniet van de najaarszonnetje 
en laat je niet verleiden tot gekis
sebis. Door tactvol te zijn en veel 
samen te ondernemen krijg je de 
harmonie terug én een spannende 
romantische relatie, lieve Leeuw!

Een romantische tijd waarin je het 
reuze naar je zin hebt met elkaar. 
Je wilt je graag mooi maken, maar 
hij ziet dat niet altijd. Maar je er 
niet druk om: het is manneneigen 
en hij valt toch wel op je!

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Winterse 50 bij ZFM
ZFM Zandvoort wil graag weten wat de favoriete 
kersthits van haar luisteraars zijn. De omroep doet 
mee aan de Winterse 50, een actie van meer dan 
honderd radiozenders in Nederland en België. 

In de Winterse 50 staan 
de vijftig meest popu
laire winter en kersthits 
allertijden. De hitlijst 
wordt dit jaar voor de 
vijfde keer samengesteld. 
Via de website www.win
terse50.nl kan iedereen 
meestemmen voor de 
hitlijst van dit jaar. 

De stemming op www.
winterse50.nl loopt tot 
en met 17 december. Vorig 
jaar kwamen er meer dan 
40.000 stemmen binnen 
uit Nederland en België. 
ZFM Zandvoort zendt 
de Winterse 50 uit op 
vrijdag 22 december van 
13.00 tot 17.00 uur.

 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige.  
Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag 
naar Annet Flink.
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Weer puntenverlies zaterdagvoetballers

Al in de vierde minuut moest 
Zandvoort, zonder Robin 
Castien, Ferry Boom, Jeffrey 
v.d. Broek en Bas Lemmens, 
al een tegentreffer incasse
ren. Zandvoort kreeg in het 
volgende half uur voldoende 
kansen maar verprutste ze 

allemaal. In de 34e minuut 
wist Dennis Keuning met 
een perfecte pass Ivo Hoppe 
te bereiken, die in eerste in
stantie nog tegen de keeper 
aanschoot maar via de re
bound toch nog tot scoren 
kon komen, 11 ruststand.

Na de thee speelde Zandvoort 
met de wind in de rug en moest 
EDO terug. Nadat Eric Gillissen 
met een rode kaart kon gaan 
douchen kwam er nog meer 
druk op het Haarlemse doel te 
staan, maar de EDO keeper (een 
invallende 16jarige Bjunior!) 
wist op vaak miraculeuze wij
ze zijn doel schoon te houden. 
Een vermeend buitenspel geval 
zorgde voor de 12. Zandvoort 

Voetbal (zaterdag)

Weer heeft het elftal van trainer Pieter Keur in een streekderby 
het onderspit gedolven. EDO hfc was met tien man te sterk 
voor onze plaatsgenoten.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor  
 K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Gemeente Zandvoort
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Nova College
Parfumerie Moerenburg
Pluspunt Boomhut
Pole Position

Take Five
Valent RDB
Van der Valk & Swart
 notarissen
Van Vessem & Le Patichou
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek 

Sinterklaas actie:
Café Koper
Café Neuf
Ellen Creatief
Etos
Hema
Herenkapsalon Ton Goossens
Jos Spierieus
Kroon Mode
Parfumerie Moerenburg
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort

(In alfabetische volgorde)

Aantrekkelijk voetbal maar geen winst

Zandvoort, op gelijke hoogte met 
Schoten op de ranglijst, had een 
goede start. Al in de 18e minuut 
mocht Maarten Koper dwars 
door de Haarlemse verdediging 
slalommen en keeper Alex Schoe 

de gang naar het net laten ma
ken, 01. In de daaropvolgende 
minuut werd het echter alweer 
gelijk. Voor rust zou Schoten zelfs 
nog op voorsprong komen. Een 
vrije trap van Saïd Hammoud’s 

spatte op de krullen van Willemse 
uiteen en in het doel, 21.

Na de rust was het over en weer 
wat de kansen betrof. Goede 
kansen en aantrekkelijk voetbal 
tot de 82e minuut. Een vrije trap 
van de gastheren toucheerde 
de zwarte lokken van Ismael el 
Bakkali en verraste keeper De 
Jonghe Urbach, 31. Hierna haalde 
Zandvoort nog alles uit de kast 
om de stand een draaglijker ge
zicht te geven maar niets mocht 
meer baten. Dat Willemse in 
blessuretijd nog de 41 inschoot 
was slechts voor de statistieken 
belangrijk.

Evenals hun zaterdagcolle
ga’s zijn de zondagvoetballers  
komend weekend vrij.

Voetbal (zondag)

Het zondagelftal van SV Zandvoort heeft, ondanks een goede 
wedstrijd, niet van Schoten kunnen winnen. Bij Schoten was spits 
Fabian Willemse weer van de partij en dat heeft Zandvoort gewe-
ten. De ‘youngsters’ 
van Berry Buyten-
hek moesten met 
een 4-1 nederlaag 
terug naar huis. Wel 
een aantrekkelijke 
wedstrijd voor het 
publiek maar geen 
winst voor onze 
plaatsgenoten.

‘Kraken’ in 
Gemeenschaps-

huis
Komende zaterdag wordt in het 
Gemeenschapshuis de jaarlijkse 
Winterkraak (klaverjassen) ge
houden. De wedstrijd is open 
voor koppels maar indien men 
niet over een partner beschikt, 
kan de organisatie u ter plaatse 
aan een partner koppelen. De 
inschrijving is vrij. Het is vooral 
een ludieke avond met veel  
gezelligheid en met het ‘kraken’ 
als rode draad. De avond begint 
om 20.00 uur.

reageerde niet omdat men 
in de veronderstelling was 
dat het een buitenspelge
val was. De scheidsrechter 
liet echter doorspelen en 
Mourad Azouz kon zijn team 
aan een voorsprong helpen. 
Wat Zandvoort daarna ook 
probeerde, niets hielp, met 
een tweede nederlaag op rij 
tot gevolg. 

Komend wekend is SV 
Zandvoort zaterdag vrij.

Swalüestraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info@ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

Gemeentelijke publicatie week 47 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 14
november en de verdere in week 46 door het college
genomen besluiten zijn 21 november vastgesteld. De
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en op de
website.

Commissie  Raadszaken 
De Commissie Raadszaken  vergadert op 28 november
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om
19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst 19 oktober 2006
- Vast agendapunt
- Huisvestingsverordening 
- Herinrichting centrum fase 6
- Masterplan Louis Davidscarré en Beeldkwaliteit-

plannen Louis Davidscarré en Brede School 
- Rondvraag
- Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Commissie Planning en Control  
De Commissie Planning en Control vergadert op 29
november vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren
gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u aan het
Raadhuisplein. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst Commissie Planning en Control van 17

en 18 oktober 2006
- Vast agendapunten, o.a.:

A Inventarisatie onderzoekswensen 2007 in bijzijn 
lid rekenkamer

B Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de 
rekenkamer

- Belastingvoorstellen 2007 
- Begrotingsrapportage 2006-3 (Berap 3)
- Krediet ten behoeve van rioolvervanging in de

Secr.Bosmansstraat en de Dr. Smitstraat
- Besluit Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Vaststellen en intrekken diverse verordeningen
- Rondvraag
- Sluiting

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de
website. In deze commissie kunnen burgers het woord
voeren over onderwerpen op de agenda. Aanmelding
vooraf is niet nodig.

Begrotingswijzigingen
Op grond van artikel 192, tweede lid, van de
Gemeentewet liggen de begrotingswijzigingen van
de agendapunten die op 12 december 2006 aan de
gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd en

die financiële consequenties tot gevolg hebben, vanaf
heden tot en met 12 december ter inzage bij de balie
van het gemeentehuis. Dit geldt eveneens voor de
begrotingsrapportage 2006-3, die hiervan deel uit-
maakt.

Wijkdag Zandvoort Noord op 25 november
Gemeente Zandvoort en St.Pluspunt nodigen u uit
voor een informatieve en gezellige middag. Doel van
deze middag is: een gezellige ontmoetingsdag met
informatie/activiteiten vanuit diverse organisaties voor
jong en oud .
U bent welkom in het gebouw van Pluspunt,
Flemingstraat 180. Aanvang 13.30 tot 19.00 uur

Dringende oproep WMO
Uw huishoudelijke hulp en de WMO
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke
ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de
gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren.

Wat is huishoudelijke hulp?
Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden.
Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen
en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-
nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een
chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?
Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit
heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op
deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-
tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008.
Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds
huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente
opnieuw op welke hulp de cliënt recht heeft.
Vóórdat het huidige indicatiebesluit afloopt, moet
dan een nieuwe indicatie aangevraagd worden bij
de gemeente.

Wat verandert er?
Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp gele-
verd gaat worden door aanbieders die de gemeente
heeft geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft
samen met de andere gemeenten in deze regio geko-
zen voor zes aanbieders. Bij het maken van de selectie
hebben wij vooral goed gekeken naar de kwaliteit van
het personeel en de kwaliteit van de huishoudelijke
hulp. Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal
een keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-
bieders. Deze aanbieders voldoen alle aan de door de
gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest voor een
zogenoemd Persoons Gebonden Budget (PGB). In
plaats van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag
waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent wel
dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet rege-
len. Voor meer informatie over het PGB kunt u contact
opnemen met het Achmea Zorgkantoor via telefoon-
nummer 038-456 69 07.

Wat moet u op dit moment doen als u nu 
huishoudelijke hulp krijgt?
De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-

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

houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Als u deze
brief heeft ontvangen dan dient u deze brief zo snel
mogelijk maar in ieder geval vóór 22 november a.s.
terug te sturen.

Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan
direct met 5740440, elke werkdag beschikbaar, tussen
9.00 - 12.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar
loket@zandvoort.nl.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort:
- Thomsonstraat 1, gevelwijziging westgevel, ingeko-

men 15 november 2006, 2006-196Rv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie betekent
niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde bouw-
plannen kenbaar kunt maken. Slechts indien voor deze
bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan of
bouwverordening kan worden verleend, kan tegen ons
voornemen daartoe een zienswijze kenbaar worden
gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van vrijstel-
ling wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indie-
nen. Mocht de vergunning of vrijstelling worden ver-
leend dan zal dit worden gepubliceerd en pas dan kun-
nen belanghebbenden bezwaar indienen.

Kapvergunningen aangevraagd 
- Keesomstraat 25 t/m 147, 8 iepen, aanvraag ingeko-

men op 16 november 2006, ivm renovatie groen-
strook, wel herplantplicht.

- Dr. C. A. Gerkestraat 135, 1 dennenboom, aanvraag
ingekomen op 3 november 2006, ivm overlast, wel
herplantplicht.

- Grenslaan 4, Aerdenhout, 3 eiken, aanvraag ingeko-
men op 10 november 2006, ivm slechte kwaliteit,
wel herplantplicht.

- Weimarweg 10, 2 dennenbomen, aanvraag ingeko-
men op 13 november 2006, ivm overlast, wel her-
plantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Burg.Engelbertsstraat 8, bouwen garage, verzonden

13 november 2006, 2006-062Lv.
- Haltestraat 9, plaatsen (licht)reclame, verzonden 13

november 2006, 2006-176R.
- Brederodestraat 87, plaatsen balkons, verzonden 13

november 2006, 2006-002Lv.
- Hobbemastraat 20 en 22, veranderen achteruitbouw,

13 november 2006, 2006-195Rv.
- Patrijzenstraat 13, plaatsen dakkapel, 15 november

2006, 2006-192Lv.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00.

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 Bouwen telefonisch bereikbaar op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen
09.00 en 10.00 uur.

Vervolg gemeentepublicatie week 47

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 bekendma-
king 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 begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een der-
gelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.
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 • KONINGSTRAAT 17
 • M. VAN ST. ALDEGONDESTRAAT 19
 • PRINSESSEWEG 28
 • WITTEVELD 59

€ 249.000,-
€ 299.000,-
€ 349.000,-
€ 375.000,-

ZONDER AFSPRAAK EEN WONING BEZICHTIGEN?
DAT KAN...

Openhuizen dag Zaterdag 25 november
van 11:00 tot 13:00 uur

DE DEELNEMENDE PANDEN ZIJN:

 • TOLWEG 16
 • ZANDVOORTSELAAN 39
 • EMMAWEG 40

€ 469.000,-
€ 749.000,-
€ 849.000,-

OPENHUIZEN DAG
ZATERDAG 25 NOVEMBER

Openhuizen dag

Voor meer informatie en foto’s van de deelnemende woningen
verwijzen wij u graag door naar onze website www.cvl.nu

WOONHUIZEN

 • TJERK HIDDESSTRAAT 161
 • STATIONSPLEIN 17/14
 • VAN GALENSTRAAT 184
 • TJERK HIDDESSTRAAT 117
 • STATIONSSTRAAT 8-A
 • DOCTOR C.A. GERKESTRAAT 50 RD
 • DE RUYTERSTRAAT 76
 • CORT V/D LINDEN STRAAT 2/8
 • TROMPSTRAAT 17/5

€ 159.000,-
€ 189.000,-
€ 195.000,-
€ 199.000,-
€ 219.000,-
€ 219.000,-
€ 224.500,-
€ 224.500,-
€ 224.900,-

 • DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT 101
 • TROMPSTRAAT 17/7
 • DOCTOR J.G. MEZGERSTRAAT 43
 • SARA ROOSSTRAAT 52
 • SARA ROOSSTRAAT 18
 • TROMPSTRAAT 19/8
 • THORBECKESTRAAT 3/5
 • HOGEWEG 28/5

€ 245.000,-
€ 249.000,-
€ 249.000,-
€ 274.500,-
€ 279.000,-
€ 279.000,-
€ 285.000,-
€ 298.000,-

APPARTEMENTEN
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De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-
houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. In deze brief 
worden zij geïnformeerd over Wet maatschappelijke 
ondersteuning en de gevolgen daarvan voor de huishou-
delijke hulp. Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u 
deze brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440, elke 
werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U kunt ook 
een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

De	Mannetjes

Dierenpartij  
sterkste in Zandvoort

‘Dan zal die nieuwbouw 
van het dierenasiel er 

ook wel snel staan’

Geldig t/m zondag 3 december 

•	 1	Zonnekorn			€ 1,95
•	 half	Zonnekorn		€ 1,00	
•	 Proefstolletje		€ 1,00
•	 Roomboter	Moskovische
	 Tulband		€ 6,95
	 Kijk	ook	eens	op:
	 www.bertrambrood.nl	
Verse koffie, Jus d’orange 

en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T.	023-573	64	61	-	Zandvoort	

ALLE 
ZONNEBRILLEN

25 % korting

Zandvoort Optiek

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

In de meer dan 250 kramen 
werd van alles aangeboden: 
van make-up tot kleding en 
van met de hand beschildert 
porselein tot CD’s, niets was 
te gek. Omdat Verbrugge de 
markt in het laatste weekend 
van november had gepland 
konden veel Hulpsinterklazen 
en Zwarte Pieten goede zaken 
doen. Ook de hele Zandvoortse 
middenstand in het centrum 
profiteerde mee van de con-
stante mensenstroom.

Optredens
De verkoopactiviteiten waren 

Sinterklaasshow
Het hoogtepunt van de dag 
was een sinterklaasshow 
op het Raadhuisplein. De 
Goedheiligman was voor de 
tweede keer naar onze woon-
plaats gekomen om zijn intocht, 
die vorige week volledig verre-
gende, een herkansing te geven. 
De poging lukte helemaal, ge-
zien het feit dat het gedurende 
de show bijna niet mogelijk was 
om het plein over te steken.

Verbrugge: “Het is niet te ge-
loven. Dachten we met de 
Zomermarkt een respectabel 
aantal mensen in Zandvoort 
te hebben gehad, nu is dat 
succes bijna overtroffen. De 
kraamhouders zijn allemaal 

gelardeerd met optredens van 
straatartiesten en muzikanten. 
Op het Raadhuisplein stond 
een mobiele podiumwagen 
waar driftig gebruik van werd 
gemaakt, onder andere door 
het Zandvoortse popkoor de 
‘Beach Pop Singers’. Op dat-
zelfde plein was een kraam 
waar een kunstenaar uit toast 
silhouetten vervaardigde die 
menige keer de handen van 
de toeschouwers op elkaar 
kregen. Voor café Neuf was een 
springkussen opgesteld waar 
kinderen de meest mooie en 
hoge sprongen konden ma-
ken. Daar tegenover stond een 
straatmuzikant met een zeer 
fraai minipierement, die er lus-
tig op los draaide.

Aangetrokken door het zeer 
fraaie (lente!) weer en de goe-
de naam die Zandvoort snel 
heeft opgebouwd als het gaat 
om megamarkten, hebben 
naar schatting 10.000 mensen 
doen besluiten om de zondag 
in Zandvoort door te brengen. 
Wintermarktorganisator Ferry 
Verbrugge liep dan ook de hele 
dag met een grote glimlach op 
zijn gezicht door het centrum 
van Zandvoort.

Wintermarkt trekt duizenden bezoekers

Rubriek		 P15	Wijn onder de loep
Sport		 P21	Rally Le Dakar

reuze tevreden met de omzet-
ten die behaald zijn en staan 
nu al bijna in de rij om voor de 
Voorjaarsmarkt een plaats te 
reserveren. Eén van de oorzaken 
is natuurlijk het schitterende 
weer dat we hebben gehad. 
Als het onder de 10 graden is 
en er staat een straffe noord-
wester, dan zie je misschien 
nog geen 10% van de mensen 
die we nu hebben verwerkt. Ten 
tweede is het de tijd vlak voor 
Sinterklaas. Veel mensen vieren 
dat en hadden nu de gelegen-
heid om, naast een uitje, ook 
nog eens voordelig inkopen te 
doen. Wij zijn dus zeer tevre-
den en gaan nu werken aan 
een misschien nog grootsere 
Voorjaarsmarkt!”

Neem eens een kijkje op 
onze vernieuwde website

www.zandvoortsecourant.nl

NIEUW

ook laat in de middag was het nog druk in de Haltestraat
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Sinterklaas is weer in 
Zandvoort! In de stromende 
regen arriveerde de oude baas. 
Omringd door Zwarte Pieten. 
Die zowaar mooi zwart bleven 
onder het regen geweld! Nu 
maar hopen dat ze niet ‘ge-
bruikt’ worden. Als boeman; 
het gebeurt nog steeds. “Denk 
erom. Als je niet luistert, hoort 
Zwarte Piet het. En krijg je niks 
in je schoen.” Zwarte Piet maar 
ook de politieman als stok 
achter de deur.
Normen en waarden. Een 
kreet van Balkenende. Te zien 
in de film die ik zag j.l. dinsdag. 
Normen en waarden kwamen 
ook daar aan de orde. Buddah’s 
Lost Children. Een geweldige 
film gemaakt door Pim van 
Collem. Het verhaal gaat over 
een oude monnik. Als ex-bok-
ser vangt hij de kinderen op 
in een klooster. Helpt ze om 
groter te groeien. “Wees lief-
devol maar streng. En leer de 
kinderen om te geven, te delen 
en elkaar te helpen. Ook ande-
ren te helpen.” De wijze mon-
nik laat inderdaad zien hoe 
ontspoorde jongens op het 
rechte pad blijven. Niet met: 
ach, ach en oh wee. En ook niet 
met de tekst; “hij had vroeger 
zo’n slechte achtergrond. Geen 
goede jeugd.”
Hard werken, dieren verzor-
gen en liefde geven. Dat is 
zijn boodschap. Ware woor-
den die me meer doen dan 
alle loze beloftes van normen 
en waarden. Eigenlijk zouden 
alle politici de film moeten 
zien. Allemaal. Ook diegenen 
die nu een nieuw kabinet 
gaan vormen. Om te begrijpen 
wat er nodig is om ontspoorde 
jongeren op het rechte pad 
te krijgen. Dank je wel Pim 
en je hele crew van mensen. 
Die dag en nacht in touw 
zijn geweest. Ook dank aan 
de Rotaryclub en het Circus. 
En aan Hilly Jansen omdat 
zij schilderijen aanbood. Voor 
de verkoop. Allemaal voor dit 
goede doel. De hele opbrengst 
was bestemd voor dit project. 
Voor mij verdient Pim en zijn 
filmteam de Gouden Kalf.

Lienke Brugman

Unieke film 
ook in 

Zandvoort

Kerkdiensten
ZONDAG	3	DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur mevr. T. Boddaert
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet  
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Uniek sinterklaastoneel

door Nel Kerkman

“Deze unieke coöperatie tussen 
openbaar en bijzonder onder-
wijs moeten we in ere houden”, 
zegt Thea van de Woerd, direc-
teur van de Nicolaasschool, in 
haar openingsspeech. “Ondanks 
gebrek aan vrije tijd lukt het 
de Zandvoortse leerkrachten 
telkens weer om de jeugd een 
geweldige voorstelling aan te 
bieden. Uiteraard onder de per-
fecte leiding van de regisseur 
Rob van Toornburg. Geniet net 
zoals de honderden leerlingen 
van de uitvoering. Wees gerust, 
alles loopt goed af.” Met deze 
woorden verwelkomt Van de 
Woerden de genodigden tijdens 
de avondvoorstelling.

Het geheim
Het toneelstuk ‘het geheim van 
Pandolio’ speelt zich af in een 
dorpje waar geheimzinnige 
dingen gebeuren. De dorpsbe-
volking is betoverd door een 
slechte tovenaar en daardoor 
ontstaan er dolkomische situ-
atie’s. De bakker (Annemarie 
Jalvingh) en zijn vrouw (Conny 
Kramer) vormen een hecht duo. 
De tovenaar (Mark Hooiveld) 
vertolkt een echte griezel en 
lacht gemeen wanneer hij de 
toverkaars aansteekt die alle 
ellende veroorzaakt. De ko-
misch spelende bakkersknecht 
(Marco v. Muiswinkel) gaat 
samen met een overtuigende 
brigadier (Marga Bol) op zoek 
naar Pandolino. Het dienst-
meisje (Kim Hunting) loopt 

kittig in haar mini rokje over 
het toneel en probeert met de 
rustig spelende doktervrouw 
(Barbara Ottho) en de hippe 
burgemeestersvrouw (Tosca 
Warmerdam) achter het ge-
heim te komen. Ook de burge-
meester (Gerard v. Diemen) en 
de dokter (Jord Steen) brengen 
hun rol op speelse wijze, vooral 
als ze omgetoverd zijn in hanen. 
Uiteindelijk wordt de geheim-
zinnige betovering verbroken en 
zoals altijd wint het goede van 
het kwade.

Traditie behouden
Voor de meeste leerkrachten is 
het, op een enkeling na, de tweede 
keer dat ze op het podium staan. 
Niemand heeft plankenkoorts 
en iedereen zit goed in zijn rol. 
De souffleusse Sylvia Holsteijn 
heeft op een paar teksten na 
weinig te doen. De spelers zijn 
perfect gegrimeerd door Ria en 
Diny Driehuizen. De toneelmees-
ters Tom, Ive, Ted, Frans en Theo  
zorgen dat alles in de puntjes 
is geregeld. Een ‘dankjewel’ na 
afloop voor regisseur Rob van 
Toornburg is op zijn plaats. Al 
meer dan acht jaar houdt hij de 
touwtjes strak in handen. Deze 
traditie moeten we blijven koes-
teren.

Vanaf 1952 bestaat de traditie om een sinterklaastoneel op te 
voeren voor alle leerlingen van de Zandvoortse scholen. Dit 
gebruik is na de oorlog ontstaan om arme kindertjes een leuk 
sinterklaasfeest te geven. Tegenwoordig is het voor de jeugd 
een belevenis om kennis te maken met een stukje cultuur.

SP ook in Zandvoort de 
grote winnaar

Er waren nog een aantal an-
dere zaken die de aandacht 
trokken. Zo was in stembureau 
4 (in de noodlokalen van de 
Mariaschool) voor het eerst in 
de Zandvoortse geschiedenis 
Sinterklaas als voorzitter van 
het stembureau in functie. Een 
ludieke actie die nu eenmaal 
in deze tijd van het jaar past. 
Zoveel verkiezingen zijn er in 
de sinterklaastijd niet en in 
mei (de ‘normale’ tijd voor ver-
kiezingen) zijn Sinterklaas en 
de Kerstman in hun zomerpa-
leizen te vinden en niet in ons 
land. De meeste ‘stemmers’ 
konden het wel waarderen, 
een enkeling was er niet ge-
charmeerd van.

Opkomst
Opmerkelijk was ook de vroege 
opkomst. Buiten het stembu-
reau in Pluspunt (22%) hadden 
de bureaus rond 13.00 uur al 
33% of meer van hun kiezers 
verwerkt. Aan het einde van 
de dag hadden 77,6% (lande-
lijk 80.1%) van de Zandvoortse 
stemgerechtigden hun stem 
uitgebracht, een terugloop 
van 1.7% ten opzichte van de 
verkiezingen van 2003.

Cijfers
Het CDA boekte in onze woon-
plaats, tegen de landelijke uit-

slag in, een bescheiden winst 
van 1.4% (20.79% nu tegen 
19.3% in 2003). De rest van 
de gevestigde partijen, met 
uitzondering van de SP, ver-
loren stemmen. De SP was 
ook in Zandvoort samen met 
de Partij voor de Vrijheid van 
Geert Wilders en de Christen 
Unie van André Rouvoet, de 
grote winnaar. De SP kreeg 
maar liefst 951 stemmen 
meer dan de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen, bijna 
een verdubbeling. Wilders 
kreeg 649 stemmen en zou 
de vijfde partij in Zandvoort 
kunnen worden. De Partij voor 
de Dieren haalde 367 stem-
men (3.8%) en heeft daarmee 
GroenLinks verslagen (343 
stemmen: 3.4%). De Christen 
Unie (CU) is ook in Zandvoort 
een stuk groter geworden. 3,5 
Jaar geleden haalden zij 35 
(0.9%) stemmen, nu 129 (1.3%). 
De Verenigde Senioren Partij 
haalde slechts 48 stemmen 
(0.5%). 

Gemeenteraad
A a n g e z i e n  d e  l a at s t e  
gemeenteraadsverkiezingen 
van maart jongsleden eigen-
lijk uitsluitend draaiden om de 
Middenboulevard, kunnen wij 
deze uitlagen niet met elkaar 
vergelijken.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week, was er in 
Zandvoort weer een min of meer afwijkend stemgedrag te 
constateren. De partij voor de Dieren (PvdD) haalde in onze 
gemeente procentueel de meeste stemmen. Landelijk lag dat 
een stuk lager (1.8%).

Michael van Praag treedt uit raad

Van Praag kreeg bij de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van afgelopen maart een zeer 
groot aantal voorkeursstem-
men in Bentveld, waar hij 
woont. Hij ontpopte zich als 
een intelligent en een besla-
gen ter ijs komend raadslid die 
zich de kaas zeer zeker niet van 
het brood liet eten. Ook had 
hij een broertje dood aan de 

veelal lange redevoeringen die 
in zijn ogen niets meer waren 
dan een herhaling van zetten. 

Van Praag zal hoogstwaar-
schijnlijk opgevolgd worden 
door Fred Henrion Verpoorten, 
die dan aan het begin van de 
raadsvergadering van 12 de-
cember aanstaande geïnstal-
leerd zal worden. 

Michael van Praag (VVD) heeft kenbaar gemaakt dat hij met di-
recte ingang zijn raadszetel opgeeft. De liberaal is opnieuw een 
eigen bedrijf gestart en heeft daar al zijn aandacht voor nodig.

Inwoners Zandvoort Noord 
laten van zich horen tijdens

Wijkdag

Weinig mensen? “Nee”, 
zegt sociaalcultureel wer-
ker Renz Koning van wel-
zijnsorganisatie Pluspunt 
na afloop, “we hadden ge-
hoopt op 250 man, dus het 
is iets meer geworden. Wel 
geef ik toe dat het weinig 
mensen waren, aangezien 
iedereen in Zandvoort 
Noord was uitgenodigd.”

Doelstellingen
Het gebouw van Pluspunt 
stond blauw van de rook bij 
binnenkomst. Reden was 
de groots opgezette cate-
ring om iedereen gratis te 
voorzien van hamburgers, 
poffertjes en goulashsoep. 
Behalve een goede cate-
ring hadden Pluspunt en 
de gemeente Zandvoort 
ook gezorgd voor een in-
formele markt waar ver-
schillende instanties infor-
matie leverden. Zo stonden 
Woningbouwvereniging 
EMM, de Brandweer en 
Nieuw Unicum met een 
informatiestand. Eén van 
de doelstellingen van de 
Wijkdag was het laten 
zien welke instanties er in 
Zandvoort actief zijn voor 
Nieuw Noord. De gemeen-
te spreekt dan ook van 
een geslaagde dag. “We 
hebben op een leuke en 
informatieve manier laten 
zien hoeveel instanties er 
zijn die zich bezighouden 
met Nieuw Noord”, aldus 
Ton van Heemst, voor-
lichter van de gemeente 
Zandvoort.

Lagerhuis
Andere doelstelling was 
om met elkaar in discus-
sie te gaan over wat er zoal 
speelt in de wijk. Speciaal 
daarvoor was er een zoge-
heten Lagerhuis in het le-
ven geroepen. Aan de hand 
van stellingen konden be-
woners discussiëren over 
allerlei onderwerpen die in 
Nieuw Noord spelen. 

Op het eerste gezicht 
kwam de discussie niet he-
lemaal uit de verf omdat 
de ruim veertig belang-
stellenden alleen maar 
positief waren. Zo werd 
gezegd dat Nieuw Noord 
een prima plek is om te 
wonen, dat er voldoende 
parkeergelegenheid is en 
dat het er lekker rustig is. 
De discussie laaide pas op 
toen er werd gevraagd of 
er in Nieuw Noord meer 
woningen moeten wor-
den gebouwd. Een hot 
item, aangezien EMM 
een aantal weken gele-
den het rapport ‘Surfen 
in Zandvoort’, een woon-
wensenonderzoek onder 
Zandvoortse jongeren, 
aan de gemeente heeft 
overhandigd. Wat daaruit 
duidelijk naar voren kwam 
was dat de gemeente meer 
moet bouwen voor jonge 
starters. Het moeten dan 
wel starters zijn van ‘eigen 
bodem’. De kreet “eigen 
mensen eerst”, kreeg veel 
bijval.

Andere issues als een 
eigen pinautomaat in 
Nieuw Noord en de vraag 
of er behoefte is aan meer-
dere ontsluitingswegen, 
kwamen ook aan bod. Het 
onderwerp ‘hondenpoep’ 
werd ook uitgebreid be-
sproken. Veel inwoners 
durven niet tegen eigena-
ren van honden te zeggen 
dat ze hun hond moeten 
uitlaten in de duinen in 
plaats van gewoon in de 
wijk “Maar wat moet de 
gemeente dan doen om 
de hondenpoep in de wijk 
tegen te gaan?”, vroeg 
raadslid Hans Drommel 
(VVD) aan het publiek. “Ja 
dat zoeken jullie zelf maar 
uit”, antwoordde een ou-
dere dame achteloos. En 
daarmee was de toon van 
de Wijkdag Zandvoort 
Noord gezet.

Ruim 1600 uitnodigingen waren er in de wijk 
Nieuw Noord verstuurd voor de Wijkdag Zandvoort 
Noord van afgelopen zaterdag. Rond de driehon-
derd mensen voelden zich geroepen om naar de 
Flemingstraat te komen.

Burgerlijke	stand
18	november	2006	-	24	november	2006	
Geboren: 
Dean Justus, zoon van: Houthuijse, Peter Justus en: 
Leising, Bianca.
Ghislaine Hope, dochter van: Witvoet, Klaas Jan en: 
Knip, Marjolein.
Wessel Jochem Jhan, zoon van: Velde, Jochem Jan en: 
Lunstroo, Simone Caroline Marie.

Gehuwd:
van den Heuvel, Rudolf Marie Jean Gérard Lambert 
en: Cornelissen de Beer, Merel Yolande.

Overleden:
Kauz, Hans, oud 66 jaar.
Kieft, Hendrik, oud 88 jaar.
de Ru geb. van Genabeth, Wilhelmina Hendrika, oud 
93 jaar.

RADIO  +  TV

Zondag
08:00 Countrytrack (H)
10:00 ZFM Jazz 
12:00 Muziekboulevard 
14:00 Zondag in 
Kennemerland 
17:00 Golden ZFM (H)
18.00 Bijzonder Zandvoort (H)
19:00 ZFM Klassiek 
21:00 Tepp Zeppi  

Maandag
18.00 ZFM Jazz (H)
20.00 Golden ZFM
21:00 Tepp Zeppi

Dinsdag
18.00 Bijzonder Zandvoort
19:00 Countrytrack of   
gemeenteraadvergadering 
21:00 ZFM Klassiek (H) 

Woensdag
18.00 Triple M
20:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 22:00 
Veenendaal in Zicht  
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 De Avond
20:00 Sea Side  
22:00 De Hoop
23:00 Eb & Vloed

Vrijdag 
10.00 Venendaal in Zicht
11.00 In Zandvoortse Zaken
17.00 Je weekend in met ZFM 
19:00 Vrijdagavond Café  
21.00 Sea IT

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

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



5

Zandvoortse Courant • nummer 48 • 30 november 2006

De meest  opmerkeli jke 
punten tijdens de discus-
sie over het Masterplan 
kwamen vanaf de publieke 
tribune. Een inspreekster 
meldde, namens een aantal 
bewoners van de huurhui-
zen aan de Koningstraat en 
Prinsesseweg, dat ze pas na 
de presentatie van de plan-
nen door verhuurder EMM 
op de hoogte zijn gebracht 
dat hun woningen op de no-
minatie staan om gesloopt te 
worden. Alle fracties en porte-
feuille wethouder Tates toon-
den zich hierover verbaast. 
De commssieleden drongen 
er bij Tates op aan met EMM 
over deze gang van zaken te 
bespreken. Tates stelde op 
deze gang van zaken geen 
directe invloed te hebben. 
Het was hem wel bekend dat 
de bewoners al enkele jaren 
geleden op de hoogte zijn ge-
bracht van de plannen.

Een meerderheid van de com-
missie had geen problemen 
met het te verlenen krediet 
van € 11.156.103 voor de bouw 
van de brede school. GL, CDA, 
SP en GBZ drongen er op aan 
voor wat betreft deze inves-
tering een stappenplan te 
hanteren. 

Een tweede idee dat de 
raadsleden voorgelegd kre-
gen was het voorstel van 
twee inwoners om het 
Gemeenschapshuis te be-
houden en er een Beeld- en 
Geluidsmuseum te vestigen. 
Eén van de twee initiatiefne-
mers beschikt over een grote 
collectie antieke geluidsappa-
ratuur die, gezien de inhoud 
en omvang ervan, uniek is in 
Europa. De verzameling kan 
vergeleken worden met het 
Edison Museum in de VS, het 
grootste museum op dit ter-
rein. College en commissiele-
den staan unaniem positief 
tegenover het idee, maar 
over de plaats is men het 
niet eens. Wethouder Tates 
raadde het behouden van 
het Gemeenschapshuis af. 
Het argument dat de inbren-
ger van het plan aanvoerde 
dat het Gemeenschapshuis 
meer dan 100 jaar oud is en 
daarom gezien moet worden 
als monument, werd door de 
wethouder niet gedeeld om-
dat van het oorspronkelijke 
gebouw vrijwel niets meer 
over is. Wel kan er gekeken 
worden naar andere plaat-
sen.

De actie van het jaar

Gratis
geld:

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

                   We zijn genomineerd voor ‘Bakkerij van het 
jaar’! Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt 
gratis 5 ‘Nominaatjes’ ophalen in de winkel. 
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! 
Eigenlijk geven we dus geld weg.... 
We noemen het niet voor niets ‘de actie 
van het jaar’.

Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Unieke wandeling
Omdat het Kraansvlak al-
leen onder begeleiding voor 
publiek toegankelijk is, is het 
een unieke kans om dit ge-
deelte van het duingebied 
eens te bezichtigen. De bos-
wachter vertelt u waarom 
en leert u tijdens deze wan-
delexcursie van alles over 
dit bijzondere gebied en zijn 
bewoners. Hij kent de mooi-
ste plekjes en de spannend-
ste paden en maakt u daar 
graag deelgenoot van. Mis 
deze kans dus niet en ga mee 
met de boswach-
ter! Voor goede 
wandelaars vanaf 
12 jaar. De excur-
sie start zater-
dag 2 december 
om 10.00 uur 
vanaf manege de 
Bokkedoorns aan 
de Zeeweg naar 
Bloemendaal aan 
Zee en duurt twee 
uur. Kosten: €2,50 
per volwassene 
en €1,50 voor 
65+. Aanmelding verplicht 
bij het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland: www.npzk.
nl of telefonisch: 023-541 11 
29 (niet op maandag). 

Kerstboom
Hoewel Sinterklaas nog lang 
niet naar Spanje is vertrok-
ken, vraag ik me nieuwsgie-
rig af waar straks de kerst-
boom op het Raadhuisplein 
wordt geplaatst. Immers de 
oliebollenkraam van Harry 
staat ook niet meer op zijn 
oude vertrouwde plek bij de 
muur van Grafdijk. Zou de 
kerstboom terug komen in 
het midden van de rotonde 
of wordt de boom pal voor 
het Raadhuis gezet? Geen 
handige plek voor de bruid-
suikers want dan wordt het 
grabbelen in de kerstboom in 
plaats van op de grond.

Licht in de duisternis
In de Oranjestraat zijn nieu-
we lichtmasten geplaatst. 
Dat is vooral met de donkere 
dagen voor kerst best handig. 
Alleen is het niet zo fijn als de 

lichtmast strak tegen de gevel 
van je huis is geplaatst. De 
lantaarnpaal staat pal tegen-
over de parkeergarage van de 
supermarkt. De reden van de 
plaatsing zal mede te maken 
hebben dat op die hoogte veel 
vrachtverkeer staat te lossen 
en te laden en dan staat een 
lantaarnpaal snel in de weg. 
Misschien wordt de lichtmast 
verplaatst als de rijrichting van 
de Oranjestraat over een poos-
je weer gaat veranderen. 

IJskoude kunst

De ijssalon van Giraudi waar 
zomer’s overheerlijke ijsjes 
worden verkocht is veranderd 
in een sfeervolle galerie. Tot 7 
januari 2007 staat iedere zon-
dag de deur van 13.00 tot 17.00 
uur gastvrij open. De kleurige 
acrylschilderijen, stilistische 
dierfiguren, 
mooie zee-
gezichten, 
indrukwek-
kende bron-
zen sculp-
turen en 
dromerige 
kunstwer-
ken hangen 
h a r m o -
n i e u s  i n 
de salon. 
Afgelopen zondag zou wet-
houder Gert Toonen de of-
ficiële opening verrichten 
maar door ziekte nam Han 
van Leeuwen ex-wethouder, 
waarnemend burgemeester 
van Bennebroek, erelid BKZ, 
de taak van Gert Toonen over. 
Van Leeuwen verrichtte de 
opening op artistiek verant-
woorde wijze en overhandigde 

de Art-5 Ladies (leden van de 
BKZ) onder grote belangstel-
ling een ‘ijskoude’ fles cham-
pagne. 

Hartverwarmend
Met ingang van zondag 10 
december gaat de nieuwe 
dienstregeling van NS van 
start. Voor de inwoners van 
Zandvoort en Overveen en 
bezoekers aan Zandvoort is 
de nieuwe dienstregeling een 
hartverwarmend bericht ten 
opzichte van die van het af-
gelopen jaar. Zandvoort aan 

Zee en Overveen 
krijgen namelijk 
weer een directe 
verbinding met 
Amsterdam. Er 
rijden twee trei-
nen per uur tus-
sen Zandvoort 
a a n  Ze e  e n 
A m s t e r d a m 
Centraal. Deze 
treinen stop-
pen ook op sta-
tion’s Overveen, 
H a a r l e m  e n 

Amsterdam Sloterdijk. De 
rechtstreekse verbinding 
naar Amsterdam vervangt 
de stoptrein naar Leiden en 
verder. Deze rijdt voortaan 
van/tot Haarlem. 

Gezellige verjaardag

Een zestal jeugdige patiën-
ten van De Hartekamp waren 
vrijdagavond te gast bij eet-
café Laurel & Hardy om de 
verjaardag van één van hen 
te vieren. Dankzij de kook-
kunsten van Ron Brouwer 
en de sponsoring van één 
van de ouders, werd het een 
zeer gezellig diner. Op naar 
de volgende verjaardag.

De Sint is 
weer in 
het land

De hint van Sint
Schoencadeautjes v.a. € 2,50

Geschenkverpakkingen v.a. € 4,99

Donderdag 30 november en vrijdag  
1 december koopavond tot 21.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Politiek
Commissie positief over 

Masterplan Louis 
Davids Carré

De commssie Raadszaken kan leven met het voorligende Mas-
terplan voor het Louis Davids Carré. Ook wat betreft de plan-
nen voor de brede school zijn er bij de collegepartijen geen en 
bij de oppositie een klein aantal bedenkingen.

Zaterdag 2 december
”The Haerlem Jazz Men”

vanaf 17.00 uur
Zondag 3 december van 14.00 tot 15.00 uur

Sint bij ons in huis!
Informatie voor het grote boek afgeven aan de bar.

Woensdags 
en Donderdags: 
Dagmenu

Dagelijks 
keuken open 
vanaf 17.00 uur

Maandags 
gesloten

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Tot en met zondag 10 december dagelijks 
ruim 15 originele TAPAS uit eigen keuken. 
Hasta la vista in

P R O E F  &  G E N I E T !
WWW.CAFEKOPER.NL  5713546

T A P A S
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Minder extreem zacht

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9-10 11 11 11-12

Min 7 7 8 8-9

Neerslag 10% 15% 45% 60%

Wind zuid 3-4(5) zzw. 4-5  zzw. 4-5 zzw 4-6 

Het extreem zachte weer 
raken we nu toch wel kwijt 
op Zandvoort, want deze 
donderdag halen we niet 
meer die ‘skyrocketing’ tem-
peraturen zoals met name 
in het afgelopen weekeinde. 
Ook de maandag en dins-
dag gaven welhaast een 
lenteachtige sfeer met een 
temperatuur die gewoon 
weer 8-9 graden boven de 
norm lag.
We hadden die ‘warmte-
golf ’ te danken aan een 
brede zuidelijke stroming 
met zelfs luchtaanvoer uit 
Noord-Afrikaanse regio-
nen.

Afgelopen zaterdag werden 
de thermische piekwaarden, 
zoals hier vorige keer al aan-
gekondigd, royaal behaald 
en in ons gebied meldde 
circuitpark Zandvoort, 
waar een professioneel 
weerstation al anderhalf 
jaar meet, 17,2 graden. Nog 
nooit was het in zuidelijk 
Noord-Holland zo laat in 
het seizoen nog zo zacht! 
Dit gold trouwens voor 
grote delen van Nederland. 
In Zuid-Limburg werd het 
20 graden!

Na de druilregen van dins-
dag het tweede dagdeel, 
zorgde een hogedruk in 
de buurt tijdelijk voor best 
aardig en droog weer op 
woensdag en donderdag 
(vandaag). Met een graad of 

10 en de zon er soms bij is 
het nog altijd goed toeven 
buitenshuis. De zuidpas-
saat is er ook nog steeds 
en waait meest matig. De 
nachten worden even wat 
frisser met een temperatuur 
die eigenlijk normaal is voor 
overdag. Tevens neemt het 
mistrisico toe in de vroege 
ochtenden. Mocht die mist 
langer blijven hangen halen 
we de 10 graden niet. 

Vanaf vrijdag verandert het 
weer en niet geheel ten 
positieve. Die wekenlange 
zuidelijke stroming raken 
we kwijt en een meer wes-
telijke aanvoer komt ervoor 
in de plaats. Voor de tempe-
raturen maakt dit weinig 
uit, het blijft zacht, maar 
wel komt er meer wind 
en wordt het wisselvalli-
ger. Dus het weekendweer 
wordt wel minder, maar 
niet ultraslecht, want er 
blijven ook genoeg droge 
perioden over.

Een echt doorstroomweer-
type gaan we dus beleven. 
Het is ook nog mogelijk 
dat we binnen een dag of 
zes worden getrakteerd op 
een echte storm. De win-
terliefhebbers moeten hun 
schone geduld echter nog 
minstens één, misschien 
wel ruim twee weken op 
de proef stellen…

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7, 2042 JB Zandvoort. Tel 023-5740574. Kijk voor meer informatie en onze voorwaarden op hollandcasino.nl

Zandvoort
December 2006

Uitagenda
Holland Casino

Vrijdag 1 december 21.30 - 00.00
Cross Over

Zaterdag 2 december 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 3 december 17.00 - 22.00
Perfect Match

Vrijdag 8 december 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 9 december 21.30 - 01.30
Accoustic

Zondag 10 december 17.45 - 21.00
Nederlands Musical Ensemble

Maandag 11 december vanaf 20.00 uur
‘Royal Gala Party’ 
met Ingram Washington, The Working Girls

Vrijdag 15 december 21.30 - 00.00
Bald & Beautifull

Zaterdag 16 december 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 17 december 17.30 - 21.30
Dream Team

Woensdag 20 december vanaf 20.00 uur
Special Ladies Day ‘Party & Play’
met Lucille Werner, Raymond Havelaar

Vrijdag 22 december 21.30 - 00.00
Nederlands Musical Ensemble

Zaterdag 23 december 21.30 - 01.30
Fuse Funfactory

Zondag 24 december 17.30 - 21.30
One singing solo

Maandag 25 december 1e kerstdag
Christmas show

Dinsdag 26 december 2e kerstdag
Christmas show

Vrijdag 29 december 21.30 - 00.00
Spirits of swing

Zaterdag 30 december 21.30 - 01.30
Nederlands Musical Ensemble

Zondag 31 december
Casino gesloten

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag 
Casino vanaf 16.00 uur geopend
champagne en oliebollen
Nederlands Musical Ensemble

Kijk voor het laatste nieuws op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

Feesten & Events

Woensdag 20 december

Special Ladies Day
Party & Play

Maandag 11 december

Royal Gala Party
Kom geheel in stijl naar dit feest met o.a.: • The Working Girls
• Kwartet Ingram Washington • De Swingende Champagnaire • Gratis hapjes

• Interactieve speluitleg door Lucille 
Werner en Raymond Havelaar

• Entertainer Leon Ray
• Diverse Guess lifestyle producten
• Meer dan 100 beauty- en 

fashion prijzen
• Pupa cosmetica en Redken

hairproducts Vanaf 20.00 uur

Gratis entree vanaf 20.00 uur

Happy New Year!!!
Laten we proosten op het nieuwe jaar.

Op 1 januari serveren wij een gratis glas champagne en gratis 
oliebollen. Wij zijn geopend vanaf 16.00 uur. Het Nederlands 
Musical Ensemble neemt ons mee het nieuwe jaar in met een 
sprankelende ‘Happy New Year’ show. 

€1.000,- cash en een 
magnum fl es champagne 
Moët & Chandon

Mystery Jackpot 
december

Heerlijk dineren 
met kerst? 
Kijk voor het speciale kerstmenu 
op 1e en 2e kerstdag op 
www.hollandcasino.nl/zandvoort

‘VanKessel’ live bij Café Alex

De band is ontstaan 
uit een poging van 
Nico Fontein (had 
met de Surfers een 
nummer 1 hit in 
1978) om samen 
met Van Kessel en 
enkele anderen tot 
een groep te komen. 
Toen dit mislukte 
is onze plaatsge-
noot verder gegaan 
met gitarist Ebe de 
jong, bassist Leo 
Verkruisse en drum-
mer Gino van der 
Spee. Van Kessel zelf 
verzorgt de vocals.

VanKessel speelt 
veel covers van be-
kende artiesten en groepen zo-
als Neil Young, U2, Bill Withers 
en Creedence Clearwater 
Revival, afgewisseld met eigen 
nummers. Ook minder beken-
de groepen als Starsailor, the 
Waterboys en the Cult staan 
op hun repertoire.

Het live-optreden in Café Alex 
begint om 20.30 uur en zal in 
de pauzes opgevuld worden 
door VJ Frank Vink, die daar-
bij muziekclips van de beste 
bands aller tijden op een groot 
videoscherm zal vertonen. De 
entree is gratis!

De nieuwe groep VanKessel, van en met Zandvoorter Patrick 
van Kessel, treedt komende zaterdag 2 december live op in 
Café Alex aan het Gasthuisplein. De band timmert de laatste 
tijd behoorlijk aan de weg.

Teamspelers in Zorgstraat
‘Wij kijken naar de complete mens’. Beide verpleeghuisartsen 
vormen een schakel in het team zorgverleners. In de Zorgstraat 
geeft Marieke Bouwsma samen met collega Hans Houweling 
invulling aan het vakgebied ‘algemene geriatrie’. Daarbij wer-
ken ze nauw samen met derden.

De geriatrie in het Huis In de 
Duinen is onderdeel van de 
Zorgstraat. De ouderenge-
neeskunde is een medische 
specialisatie die speciaal ge-
richt is op oudere mensen 
met veelal complexe ziek-
teproblemen. Bij ouderen 
speelt vaak meer dan één 
enkel probleem.

Handelswijze
Vaak is er sprake van ver-
schillende ziekten die bo-
vendien op elkaar ingrijpen. 
Aandoeningen die voorna-
melijk in het onderzoeks-
domein van deze algemeen 
geriaters/verpleeghuisart-
sen liggen zijn de Ziekte 
van Parkinson, de Ziekte van 
Alzheimer en andere vor-

men van Dementie. In voor-
komende gevallen zorgen 
Marieke Bouwsma en haar 
collega Hans Houweling er-
voor dat hun cliënten een 
op de persoon toegespitste 
behandeling krijgen. Omdat 
de huisarts de meest be-
trokken figuur is gaat alles 
in overleg met die huisarts. 
Zeker in gecompliceerde ge-
vallen doen zij als team een 
uitgebreid onderzoek. “En als 
buur hier in de Zorgstraat lo-
pen we regelmatig bij elkaar 
binnen”, benadrukt Marieke. 
Het uiteindelijke advies gaat 
vervolgens naar de patiënt 
en indien nodig naar de fa-
milie of mantelzorger. “Als 
we het gevoel krijgen dat er 
iets in de omgeving van de 

cliënt niet klopt, zoeken we 
verder en nemen passende 
maatregelen”, vult Marieke 
aan, “maar de huisarts blijft 
eindverantwoordelijk.”

Algemeen
De Zorgstraat biedt zorg en 
ondersteuning aan ouderen 
die hulp of verpleging no-
dig hebben. Het Huis in de 
Duinen kent in de Zorgstraat 
een team bestaande uit een 
arts, psycholoog en een ver-
pleegkundige speciaal voor 
ouderen; ook wordt regelma-
tig een spreekuur met huis-
artsen gehouden en is er een 
ruimte voor fysio- en ergothe-
rapie. Daarnaast zijn er voor 
jong en oud in de Zorgwinkel 
koop, verhuur- en uitleenmo-
gelijkheden van diverse zorg-
materialen. Van een elektrisch 
in hoogte verstelbaar bed tot 
loopkrukken. Treffend staat er 
naast de praktijkruimte van 
de geriaters: ‘Ogenschijnlijk 
staan de sterren hier niet zo 
ver vandaan’.

Zorgstraat

December-
activiteiten  
Bibliotheek
Duinrand

Gedurende de hele maand 
december hangen de wer-
ken van de leerlingen van 
Hans van Pelt (onder an-
dere bekend van zijn car-
toons in de Zandvoortse 
courant) in de tentoonstel-
lingsruimte.

Vrijdagmiddag 1 december 
is er een poëziemiddag in 
de bibliotheek, met als ti-
tel: ‘Soms Dichten Dichters 
over Dichten en Gedichten’. 
Theo Chin Sue leest en be-
spreekt gedichten. De mid-
dag begint om 14.30 uur. 
Entree is gratis.

Elke woensdagmiddag om 
14.30 uur wordt er voorge-
lezen voor de allerklein-
sten.

Maandag 18 december: 
‘Luisteren in je leunstoel’. 
Voor volwassenen worden 
er verhalen en gedichten 
in kerstsfeer voorgelezen. 
Aanvang 14.30 uur.
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Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 januari 2007 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu  
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

Zandvoort Optiek

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

Zandvoort Optiek

Alle zonnebrillen 25% korting
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Nieuwe programmering 
ZFM Zandvoort

Volgens de programmaleiding 
was ZFM aan een verfrissing 
toe. “De nieuwe programma’s 
moeten zorgen voor meer va-
riatie binnen de programme-
ring. Diversiteit is erg belang-
rijk, zeker om je luisteraars te 
binden”, aldus programma-
leidster Lenna van den Haak.

Triple M
Een van de trekkers is het 
nieuwe filmprogramma Triple 
M. In Movies & Music with 
Marlon kan je elke woens-
dagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur in dit interactieve 
programma je mening geven 
over nieuwe films.  Marlon be-
handelt de top tien verhuur-
films, de bioscoop top tien en 
bespreekt films die verwacht 
worden. Als klap op de vuur-
pijl geeft hij elke week twee 
filmkaartjes weg voor de bi-
oscoop in Zandvoort!

Golden ZFM
Presentator Joop van Nes 
stort zich in een nieuw avon-
tuur. Na jarenlang vrijdag-
avond Sportcafé te hebben 
gepresenteerd is het tijd 
voor iets nieuws. Hij zal elke 
maandagavond tussen 20.00 
en 21.00 uur het programma 
‘Golden ZFM’ presenteren. 
Dit muziekprogramma staat 
geheel in het teken van de 
60’er en 70’er jaren. “Er is 
zoveel goede muziek uit die 
tijd en het wordt veel te wei-
nig gedraaid”, aldus Van Nes. 
Verzoeknummers kunnen 
gemaild worden naar golden-
zfm@casema.nl. Ook komen 
er bekende Zandvoorters als 
gast die hun muziekkeuze 
willen delen.

Bijzonder Zandvoort
Laatste nieuwe programma 
binnen de programmering is 
Bijzonder Zandvoort. Dit pro-
gramma wordt elke dinsdag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur 
uitgezonden. Verslaggeefster 
Yvonne Roosendaal laat 
Zandvoorters aan het woord 
die bijzonder zijn. “Zie het 

in de breedste zin van het 
woord, want er kan namelijk 
veel bijzonder zijn. Zo staat de 
eerste aflevering in het teken 
van kitesurfen. De jongste 
kitesurfers van Zandvoort 
worden het hemd van het 
lijf gevraagd in hun favoriete 
strandtent”, aldus de pro-
grammaleiding. 

Jonge Honden
ZFM draait volledig op vrijwil-
ligers en de laatste tijd is er 
een aantal jongeren bijgeko-
men om het team te verster-
ken. Zo presenteert Maurice 
Mulder samen met Bart van 
Leersum van 20.00 tot 22.00 
uur elke donderdagavond het 
programma Sea-Side. Een lek-
ker muziekprogramma met 
veel informatie uit de regio. 
Dirk Meij presenteert tus-
sen 19.00 en 21.00 uur Meij 
op zaterdag, wat voorheen 
Club ZFM was. Het jonge-
renprogramma Sea-IT heeft 
een nieuwe DJ erbij, Joey 
Tienhoven. “We zijn blij met 
nieuwe mensen, zij zijn enorm 
waardevol voor de omroep. 
Maar dat neemt niet weg dat 
we altijd gemotiveerde men-
sen kunnen gebruiken”, aldus 
Van den Haak. 

Winterse Top 50
Om het jaar goed af te slui-
ten zendt ZFM de Winterse 
50 uit. De Winterse 50 is een 
actie van meer dan honderd 
radiozenders in Nederland en 
België. Op die lijst staan de 
vijftig meest populaire winter- 
en kersthits aller tijden, zoals 
Wham met Last Christmas 
(al 4x nr. 1!). Via de website 
www.winterse50.nl kan ieder-
een tot en met 17 december 
stemmen voor de hitlijst van 
dit jaar. Andor Sandbergen 
presenteert de Winterse Top 
50 uit op vrijdag 22 december 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
ZFM is te beluisteren via 
etherfrequentie 106.9, kabel-
frequentie 104.5, via Internet: 
www.zfmzandvoort.nl of ZFM 
TEKST-TV op kanaal 45.

De lokale Omroeporganisatie ZFM Zandvoort komt per vrij-
dag 1 december met een nieuwe programmering. Naast de 
vertrouwde programma’s als Goedemorgen Zandvoort, Zand-
voort op Zaterdag en Zondag in Kennemerland komen er nieu-
we DJ’s, presentatoren en programma’s bij. Hiermee speelt 
ZFM in op de behoefte die de Zandvoortse luisteraars hebben.

Stemmen op
de Zandvoorter

van het Jaar

Kunst en Cultuur 
Hilly Jansen  
Marianne Rebel  
Conny Lodewijk  
Peter Tromp  
Klaas Koper   
Pim van Collem  

Sport 
Gerard Loos  
Arlan Berg  
Hans Ernst   
Jan Lammers  

Maatschappelijke 
dienstverlening
Sandra Kluijskens  
Ankie Miezenbeek  
& Martine Joustra  
Marjon Schouten  
Gré van den Berg  
Jan-Peter Versteege 
Piet van Loon  
Jan van Essen 

Vernieuwende ondernemers 
Ferry Verbrugge  
Peter Michalides  
Sara de Jong  
Patrick Berg 

U kunt uw stem uitbrengen 
op een van de genomineerden 
door middel van het invullen 
van de onderstaande bon of 
via het emailadres 
jury@zandvoortsecourant.nl. 
Let op: uw stem is alleen gel-
dig indien voorzien van uw 
adresgegevens!

Hierbij geven wij u nog eens 
alle namen van de genomi-
neerden voor de titel ‘Zand-
voorter van het Jaar’.

ZandvoortPas:
Gratis contactlenzen testen bij 

Sea Optiek

Sea Optiek heeft al diverse 
zeer interessante aanbie-
dingen voor houders van 
de ZandvoortPas gehad. 
Maandelijks wisselt de aan-
bieding die dan te vinden 
is op de pagina in het hart 
van de Zandvoortse Courant. 
Voorbeelden: 10% korting op 
zonnebrillen, 10% korting op 
‘normale’ brillen, 10% korting 
op zonnebrillen op sterkte en 
dat zijn dan slechts drie van de 
mooie aanbiedingen die Sea 
Optiek in petto had.

Naast een groot assortiment 
monturen en glazen heeft Sea 
Optiek ook een uitgebreide col-
lectie zonnebrillen waaronder 
o.a. merken als: Ray-ban, Gucci, 
Dior, Versace, Prada, Esprit, 
Sinners, Puma, Quicksilver, 
Roxy en John Richmond. Al 

deze zonnebrillen kunnen ook 
op sterkte worden gemaakt. 
Sea Optiek verkoopt tevens ca-
deauartikelen en accessoires 
zoals etuitasjes, zwembrillen, 
brillenkettinkjes en gekleurde 
contactlenzen.

De aanbieding van deze 
maand mag er zeer zeker zijn! 
Omdat niet iedereen een bril 
wil dragen, is de volgende aan-
bieding uit de hoge hoed van 
de opticien in de Haltestraat 
getoverd: gratis aanmeting 
van contactlenzen en daarna 
gratis één hele maand de len-
zen uitproberen! Absoluut de 
moeite van het uitproberen 
waard!
Meer informatie over Sea 
Optiek: www.seaoptiek.com.
Sea Optiek, Haltestraat 5, 2042 
LJ Zandvoort, tel. 5712174

In de aanloop naar de nieuwe ZandvoortPas voor 2007, hebben 
al bijna 900 inwoners van onze woonplaats zich gemeld voor 
een nieuwe pas. Deze nieuwe passen zullen al vanaf 1 december 
in de Zandvoortse bedrijven, die aangesloten zijn bij de Zand-
voortPas, geaccepteerd worden. Personen die zich melden voor 
een nieuwe pas krijgen als cadeautje een ZandvoortPas calcula-
tor! Eén van de bedrijven die vanaf het eerste uur voor pashou-
ders aanbiedingen deed, is Sea Optiek in de Haltestraat.

Clubavond

Vanaf 19.00 uur is de zaal ge-
opend en kan men terecht voor al-
les wat met postzegels te maken 
heeft. Bij voldoende aanbod zal er 
een ‘wilde veiling’ plaatsvinden. 
Neem dus uw overtollige zegels 
mee want een ander kunt u er 
weer blij mee maken. Voor meer 
informatie, bel: 023-5378129 of e-
mail: h.c.denduijn@orange.nl.

Aanstaande dinsdag 5 decem-
ber organiseert de Zandvoort-
se Postzegel Club wederom 
een clubavond in het gebouw 
van Pluspunt, Flemingstraat 
180 in Zandvoort-Noord.

Verkiezing Zandvoorter van het Jaar
Alleen inwoners van Zandvoort zijn gerechtigd om te stemmen

Mijn keuze voor de Zandvoorter van het jaar 2006 is:

Deze bon kunt u sturen naar: Hogeweg 32 - 2042 GH Zandvoort

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam van de inzender:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres/Postcode:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige.  
Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag 
naar Annet Flink.

C U L T U U R

Toneel Wim Hildering in De Krocht
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december zal de Zandvoortse 
Toneelvereniging Wim Hildering weer een toneelstuk opvoe-
ren in De krocht. Gespeeld wordt de klucht ‘Pension Schier’ 
onder regie van Ed Fransen.

Een klucht zoals een klucht 
hoort te zijn met verkleedpar-
tijen, humor en gekkigheid. Het 
speelt zich af in een pension 
op Schiermonnikoog waarbij 
Koos ‘Klepto’, een inbreker, met 
zijn vrouw een weekje vakantie 
boekt in pension Schier. Als het 

pension dicht blijkt te zijn is dat 
voor de rasinbreker geen enkel 
probleem om binnen te komen. 
Als de andere gasten komen, 
doen Koos en zijn vrouw zich 
voor als eigenaren. Wanneer 
plotseling de echte eigenaresse 
arriveert, ontstaan er allerlei 

ontwikkelingen en gaat, zoals bij 
een echte klucht, alles helemaal 
verkeerd. Misvattingen, compli-
caties, spraakverwarringen en 
romances volgen elkaar op. 

De voorstelling begint om 
20.15 uur. Voor niet donateurs 
zijn er vanaf vrijdag 8 de-
cember kaarten à €7 te koop 
bij Bruna Balkenende. Meer 
informatie(ook als men nog 
donateur wil worden) is ver-
krijgbaar bij Ankie Joustra, tel. 
5715155.

door Nel Kerkman

In een sneltreinvaart
In 1964 werden in recordtem-
po 5 beeldjes onthuld, waarvan 
‘de wasvrouw’ er één van was. 
Burgemeester Van Fenema en 
nog 40 genodigden lieten zich 
voor deze bijzondere gebeur-
tenis in het bekende feest- en 
toeristentreintje - met aan de 
zijkanten reclameborden van 
een bekend frisdrankmerk 
- vervoeren. Voorop reden 
agenten op een scooter die 
het verkeer moesten regelen. 
Helaas was er verder weinig 
publieke belangstelling bij de 
onthullingen. De (s)cul(p)tuur 
had Zandvoort nog niet ver-
overd! Het beeld van kunste-
naar Wilfried Put staat aan 

het begin van het plantsoen 
in de Leeuwerikenstraat en 
voldeed aan de eisen van het 
toenmalige gemeentebestuur. 
De sculpturen moesten name-
lijk figuratief zijn en een sier-
lijk accent geven aan de vaak 
nuchtere zakelijkheid van de 
woonwijken. 

Kunstenaar Wilfried Put
‘De wasvrouw’ is een sierlijk 
beeldje; ze staat klein maar 
dapper het wasgoed op te 
hangen. De stijl van dit beeld-

je heeft in eerste 
oogopslag iets weg 
van de kunstenares 
Nel Klaassen, maar 
wanneer je goed 
kijkt is het werk van 
Wilfried Put minder 
strak weergegeven. 
De naam van de kun-
stenaar staat dit keer 
keurig op de sokkel 
vermeldt. Echt uniek, 
omdat doorgaans 
deze gegevens op de 
diverse beelden ont-
breken. Verder valt 
ook nu niet veel te 
vertellen over de kun-
stenaar zelf. Wel is/

was zijn vrouw Christina Put-
Nijland kunstenares en ook 
van haar staat er een beeldje 
in Zandvoort maar daarover 
de volgende keer meer. Verder 
woonde Put in Amsterdam 
en de gemeente betaalde fl. 
6000,- voor ‘de wasvrouw’. 
Dat is de enige informatie die 
door de gemeente destijds 
is gegeven. Wel staat in een 
andere bron dat Wilfried Put 
ook penningen maakte maar 
of het dezelfde persoon is, is 
niet te achterhalen. 

Beeldhouwwerk: wasvrouw, 1964

Materiaal: Brons 

Afmeting hoogte: 2.20 m (incl. sokkel)

Plaats: Plantsoen Leeuwerikenstraat

Beeldhouwer: Wilfried Put

Beeldig Zandvoort

door Nel Kerkman

In zijn voorwoord vertelt Van 
Collem over de essentie van 
de documentaire. Die laat 
de verandering zien van ont-
heemde en verwaarloosde 
dorpskinderen in zelfverze-
kerde jongeren. De sleutel-
woorden van deze kansarme 
jongens zijn; moed, zelfopof-
fering en passie. 

Leren leven
In anderhalf jaar tijd is de 
film met veel bloed, zweet 
en tranen tot stand geko-
men. Ondanks alle ontberin-
gen hebben regisseur Mark 
Verkerk, filmproducenten Pim 
van Collem en Ton Okkerse 
deze documentaire met veel 
liefde gemaakt. Samen zijn 
ze het avontuur aangegaan 
om te laten zien hoe deze 
(wees)kinderen in het gevaar-
lijke grensgebied in Noord-
Thailand opvang krijgen van 
de boeddhistische monnik 
Kru Bah. Het verhaal laat 
zien hoe je kunt leren leven 
onder erbarmelijke omstan-
digheden. “Onze jeugd heeft 
er geen idee van hoe goed ze 
het hebben”, besluit Pim van 
Collem zijn inleiding. 

Genieten
Het is genieten van de schit-

Met de spirituele spreuk ‘Leven is een kunst om geleerd te 
worden’ begint de indrukwekkende filmdocumentaire ‘Bud-
da’s Lost Children’ in het Circustheater. Rotaryclub Zandvoort 
organiseerde samen met filmproducer Pim van Collem twee 
bijzondere filmvoorstellingen waarbij de geweldige op-
brengst, in totaal € 4.100, voor 100% naar de kansarme wees- 
en straatkinderen uit de film gaan.

Succesvolle actie Rotaryclub 
Zandvoort brengt veel geld op

terende natuuropnames in de 
film, afgewisseld met ontroe-
rende scènes van een doodziek 
paard, komische gebeurtenis-
sen met de te grote schoenen 
van de goedlachse Sun. Hij is 
een van de novices die besluit 
om later monnik te worden. 
De kijker wordt geconfron-
teerd met veel ellende maar 
ook met het doorzettingsver-
mogen van de monnik Kru 
Bah en de non Khun Mae Ead. 
Ondanks allerlei aanslagen en 
vergiftiging gaan zij door om 
deze jongeren een goed leven 
te bieden. 

Hilly Jansen
Het applaus na het einde 
van de voorstelling is terecht 
voor deze fantastische docu-
mentaire. Na afloop is er nog 
ruimte om vragen te stellen 
aan Van Collem, waarvan gre-
tig gebruik wordt gemaakt. 
In de foyer van de bioscoop 
staan de drie schitterende 
Thaise kinderportretten van 
Hilly Janssen te wachten 
op het hoogste bod. De op-
brengst van deze werken 
gaan naar hetzelfde goede 
doel. In januari 2007 vertrekt 
Van Collem opnieuw naar de 
Golden Horse Tempel. Dit keer 
niet om te filmen maar om 
het fantastische geldbedrag 
te overhandigen.

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

We hebben
Coole Piet

Surprise Piet en...
Bloemen Piet!

 

Maandag 4 december zijn wij
open van 11.00- tot 17.00 uur.

Sint is in het land!

Bestel dus tijdig uw chocolade-/

banketletters.

Banket – hartige staaf van Tummers.

 

Ook voor uw relatiegeschenken.

Pedicure

Weldaad
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat 
diabetische –en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,
2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rozenobel Antiek 
vraagt te koop: 

meubelen, oud speel-
goed, kristal, porselein, 

schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutti Frutti

Verkoop + inname 
van moderne 
merkkleding. 

Het hele jaar een 
€3-rek. 

Corn. Slegersstraat 
6. Tel. 5731712 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
bankstel. In goede 
staat, 2 en 3 zits. 

Tel. 5716820
. . . . . . . . . . . . . . . . .

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis (in-
gang Willemstraat 20, 

1e etage). Voor informa-
tie, bel: 06-42053349 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Leren relaxstoel 

met hocker, naturel. 
66% korting. 

Slechts 2 jaar oud. 
Restprijs €125,00

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Particuliere inboedel-
verkoop – zin om te 

snuffelen – Bel 5720068 
voor een afspraak.

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

Gem+gest zit/slaap-
kamer. 1 Pers. eigen 

keuken+toilet Douche 
delen. Geen huisdieren. 
Per 1-1-07. 2 Mnd. borg. 
€465 p.m. incl. GWL. 

Tel. 06-24818596
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Afdingen?

Nee, goedko-
per kan niet!!

Let op, uitzoeken: 
spijkerbroeken,

1 voor €15 – 3 voor €25
Dames/heren/kinder

collectie 2006
Alle maten en merken 

van klein tot supergroot
Verkoop iedere vr/zat/
zon, 12-17 uurMerken

 Outlet Duinstraat 
14 (t.o. brandweer)

 

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor
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Jazz in Zandvoort met Madeline Bell
Zondag 10 december kunnen fervente muziekliefhebbers 
weer genieten van een optreden van de bekende zangeres 
Madeline Bell in gebouw De Krocht. 0nder begeleiding van 
het bekende trio van Johan Clement belooft het weer een 
muzikale middag te worden.
Madeline Bell kan zonder enige 
overdrijving een wereldster 
worden genoemd. Met haar 
ongelofelijke zangkwaliteiten, 
haar explosieve podiumpresen-
tatie en haar hartstocht voor 
muziek, weet ze keer op keer 
het publiek op onnavolgbare 

wijze voor zich te winnen.
Al vanaf haar vijfde zong de 
Amerikaanse, voornamelijk 
gospel, in scholen en kerken. 
Op haar dertiende ontdekte 
ze de popmuziek. Een hoop 
studiowerk volgde met o.a. 
Dusty Springfield, Elton John, 

The Beatles en The Rolling 
Stones. In Nederland deed ze 
diverse fantastische solo-the-
atertournees voor volle za-
len met muzikanten als Frits 
Landesbergen, Jeroen de Rijk, 
Cor Bakker en Louis van Dijk. 

Kaarten zijn verkrijgbaar à €15. 
Aanvang 14.30 uur in de Grote 
Krocht. Reserveren kan via tel. 
5310631 of fax 5421331. www.
jazzinzandvoort.nl

ZANDKORRELS

De cheque wordt door Maarten van Warelem (links) overhandigd aan Pim van Collem



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Weer nieuwe collecties binnen!
Alles voor in en om het huis

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Smaaq Smeuïg pikant
Heerlijk pikant Geweldig lekker!

Heel kilo nu voor maar € 6,98!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:
5% korting op lampenkappen en  

lampenvoeten
Onze nieuwe kerstartikelen zijn binnen!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Donderdag	30	nov.	t/m	woensdag	6	december

Fondue	–Gourmetschotels
1	kilo	€ 17,95

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

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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

10%	korting	op	
tijdschriften

Op vertoon van de Zandvoortpas in de maand december

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

Van 30 november t/m 13 december op vertoon van de ZandvoortPas:
10% Korting op de gehele collectie!

(m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen)

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11

&

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw 
Pannenkoekenhuis Gratis 

cadeautje
bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort
pashouders

De Lachende 
Zeerover

Heather
Aanbieding voor pashouders

Sintkorting
20% korting

Kerkstraat 38a 023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

H H H H H

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

KERKSTRAAT 28 ZANDVOORT ‘KIDS”
KERKSTRAAT 29 ZANDVOORT ‘ADULTS”

ZANDVOORT

WWW.AIR-FORCE.NL

150	gram	Achterham	+
150	gram	Gebraden	

Gehakt
								Samen	voor	€	4,–

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting op alle tops

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

massages ~ groepslessen ~ personal coaching

Geef een massage cadeau
Voor pashouders: 
10% korting!

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

Flexa verven
50% korting

op = op
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Kom onze nieuwe
winterdinerkaart

uitproberen!

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

Zaterdag 2 december

Live Muziek!
 

VanKessel
 

Aanvang 20.30 uur
Entree: vrij

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Café Oomstee

Vrijdag 8 december 
hebben wij de finale
Driebandentoernooi 

Zandvoort
Aanvang 19.00 uur

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Iets te 
(ver)kopen?

Plaats 
een 
Zandkorrel

(zie pagina 10)

Wijnstreek onder de loep: Veneto 

Elke maand wordt door vinologe Judith van Gelder een bepaalde 
wijnstreek nader beschreven. Ze geeft allerlei  informatie over de 
 streek en schrijft over de druiven die er worden verbouwd. 
Tenslotte selecteert zij een ‘wijn van de maand’ uit dezelfde streek.

Een andere prachtige stad 
van de regio is Verona, 
hoofdstad van de gelijkna-
mige provincie Verona. Het 
is een van de belangrijkste 
kunststeden in Italië, met 
één van de grootste amfi-
theaters ter wereld waar 
vele beroemde opera’s op-
gevoerd worden zoals Aïda. 
Ook is het de stad waar het 
romantische verhaal van 
Romeo en Julia zich afspeelt. 
De doorgang naar het huis 
van Julia is volgeschreven 
met liefdesverklaringen, 
hartjes en namen van paar-
tjes uit de gehele wereld, die 
op deze plek hun liefde aan 
elkaar verklaren.

Het centrum van Verona is 
niet groot; je komt altijd wel 
weer uit op de Piazza Brà 
voor de arena of het kleinere 
Piazza Erbe. Dit laatste plein 
is ovaal van vorm en wordt 
omringd door prachtige re-
naissancistische, gotische 
en barokke gebouwen in 
pastelkleuren. Vanaf het 
Piazza Brà kun je gratis een 
fiets meenemen, een soort 
‘witte-fietsenplan’, maar 
dan zijn het nu wel blauwe 
fietsen. 

De provincie Verona is de 
belangrijkste wijnprovin-
cie uit de regio Veneto en 
vooral bekend geworden 
om zijn Soave, Bardolino en 
Valpolicella. Het herkomst-

gebied van de Valpolicella ligt 
in de elleboog van de rivier de 
Adige tussen het Gardameer 
en de stad Verona. Valpolicella 
wordt gemaakt van de drui-
venrassen Corvina Veronese, 
Rondinella en Molinara.

De druiven voor onze ‘Wijn van 
de maand’ komen van de wijn-
gaard Capitel della Crosara die 
eigendom is van de familie 
Montresor. Deze van oorsprong 
Franse familie heeft het bedrijf 
in de tweede helft van de 19e 
eeuw in Verona opgestart. Het 
is een echt familiebedrijf; in 
2006 leiden twee achterklein-
kinderen van de oprichter het 
bedrijf dat zo’n 140 hectare 
eigen wijngaarden in Veneto 
bezit. De wijn van de maand 
wordt gemaakt volgens de 
Ripasso methode wat zoveel 
wil zeggen als dat in april, vol-
gend op de oogst, men de net 
uitgegiste wijn laat hergisten 
op het bezinksel en pitten van 
de Amarone della Valpolicella. 
Hierdoor neemt het alcohol-
percentage alsmede 
het suikergehalte en 
de aroma’s toe.

Maar wat is eigenlijk 
Amarone? Wel, de sa-
menstelling is iden-
tiek aan die van de 
Valpolicella maar om 
Amarone te krijgen, 
worden de druiven na 
de oogst eerst zo’n 4 
maanden te drogen 

In het noordoosten van Italië ligt de regio Veneto, waar het 

romantische Venetië de hoofdstad van is. Het is, landschap-

pelijk gezien, een zeer diverse regio want grenst zowel aan 

Oostenrijk, de Alpen en de Dolomieten als aan het Garda-

meer aan de westzijde en de Adriatische Zee aan de oost-

kant. Het grootste deel van de kust wordt gevormd door de 

delta en lagunes van de rivier de Po. Venetië is gebouwd op 

een aantal eilanden in de grootste lagune en, behalve door 

de klassieke Venetiaanse gondel, beroemd geworden door 

het prachtige Piazza San Marco.

gelegd op bamboerekken 
of plateaus in goed geventi-
leerde ruimtes. De smaak van 
een Amarone is fantastisch 
en zéér zacht met tonen 
van gedroogd fruit. Gezien 
het indrogen van de drui-
ven, leveren deze natuurlijk 
ook véél minder sap en zijn 
dientengevolge kostbaar. Een 
Amarone drinken is écht een 
feest, maar er moet wel diep 
voor in de buidel worden 
getast.

Onze wijn van de maand, 
de Valpolicella Classico 
Ripasso, is een heerlijk en 
fantastisch betaalbare wijn 
die straks met de Kerst niet 
mis staat op tafel. Ik beloof 
u, de wijn is geweldig! Het 
is een robijnrode wijn met 
intense aroma’s van kaneel 
en amandelen. In de smaak 
komen kersen voor, muskaat, 
kruiden en vanille. Het is een 
stevige wijn met een prach-
tige afdronk en geschikt voor 
stevige maaltijden met vlees 
of bij oude kazen.

De wijn is verkrijgbaar bij 
Wijnhandel ‘Le Grand Cru’ 
aan de Jan van Goyenstraat 
12 te Heemstede.

Wijn van de maand:
Valpolicella Classico 
“Capitel della Crosara” 
– Montresor – Ripasso 
Per fles € 9,75. 

J. van Gelder 
(vinoloog)

Kerst begint met ‘Ellen Creatief’

In anderhalve week 
tijd zijn Ellen Wiebes 
en Richard Bruyn-
zeel erin geslaagd 
om van de boetiek 
van Renee Altorf in 
de Kerkstraat, een 
bijzondere Kerst-
winkel te maken. 

door Lienke Brugman 

Waar tassen, kettingen, blou-
ses en sieraden prijkten, kij-
ken nu Kerstmannen in elke 
maat en soort je vrolijk glun-
derend aan. Zelfs een echte 
Bambi staat mooi te wezen 
naast een met kunstsneeuw 
bedekte kerstboom. “We 
zijn nu hier neer gestreken”, 
grinnikt Richard vrolijk. “Als 
echte zigeuners trekken we 
van winkel naar winkel. We 
hebben al een Kerstwinkel 
gehad in de Jupiter Passage. 
Daarna in de winkel waar te-
genwoordig Bertram & Brood 
gevestigd is. En nu zitten we 
dus hier.” 

Ellen is ondertussen ijverig 
bezig om kunstverlichting 
aan te brengen. Nee, lampjes 
en lichtslingers verkopen ze 
niet. Wel guirlandes, kerst-
kransen, kerstbomen, (er is 
er zelfs één met stras steen-
tjes) tafelversieringen, diverse 
Kerstaccessoires, glitterkaars-
jes en waxinelichtjes in aller-
lei kleuren en soorten. Je kijkt 
je ogen uit in deze winkel, 
die totaal is gericht op Kerst. 
Alleraardigste Kerstcadeau’s 

voor een klein prijsje, ze zijn 
bij ‘Ellen Creatief’ te vinden.

Richard, die zichzelf als ‘krul-
lenjongen’ presenteert, sjouwt 
dozen kerstspullen af en aan. 
“Gelukkig hebben we een rui-
me opslag in de kelder, daar 
kunnen we alles prima kwijt”, 
knikt Ellen. “Zij is het creatief 
genie en heeft nog plannen 
genoeg. Maar of we er ook 
ruimte en tijd voor hebben is 
nog maar de vraag. We zullen 
wel zien hoe alles verloopt”, 
vindt Bruynzeel die het weer 
een spannende, nieuwe uitda-
ging vindt.
Alle guirlandes, bomen en 
kransen zijn brandbestendig, 
dit op last van de Brandweer. 
“Ze hebben een test gedaan en 
het brandde écht niet kan ik je 
vertellen. Bars en café’s kunnen 
dus rustig hun zaak gaan ver-
sieren en zonder probleem de 
guirlandes ophangen.” Maar 
ook voor huiskamers is het na-
tuurlijk een prettige gedachte 
dat alle versiering veilig is.
Gewoon even rondkijken mag 
altijd. Je weet niet wat je ziet. 
‘Ellen Creatief’, Kerkstraat 6 
(twee winkels voor de noten-
winkel).

Zet Zandvoort in het kerstlicht! 
WonenPlus heeft een groot aantal klanten die, gezien hun 
leeftijd of beperking, niet in staat zijn om, zo rond de feest-
dagen, hun huis weer gezellig aan te kleden. Terwijl het juist 
voor en tijdens de kerstdagen en oud en nieuw zo fijn is om 
wat gezelligheid in huis te hebben. 

Wonenplus zoekt vrijwilligers 
die éénmalig willen helpen 
om deze mensen ook een ge-
zellige decembermaand te ge-
ven. Helpen met het opzetten 
van een kerstboom, helpen 
ophangen van kerstversiering 
of samen op een (kerst)markt 
Kerstinkopen doen. De kerst-
wens van WonenPlus is dat ie-
dereen in Zandvoort de sfeer 

van kerst en licht ervaart. 
Concreet betekent het onge-
veer twee dagdelen werk. 

Hebt u tijd, kent u ande-
ren die ook ingezet willen  
worden? Meld u dan aan bij 
WonenPlus. Het liefst vóór 
2 december via e-mail of  
telefoon: info@wonenplus.nl 
of 5717220

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	2	december	t/m	
15	december	€	24,50

TAKE	A	TAXI	TO	TAKE	FIVE	(023-5712600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 
EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Mozzarella	en	tuinkruidencrème	van	mozzarella	
met gepofte tasty-tom en truffelolie

of
Huisgerookte	paling

Met rode uiencompôte en limoenhangop 
of

In	olijfolie	geconfijte	ossenhaas
buitenlandse	kaassoorten

met balsamico uitjes en pistou
H H H
Kabeljauw

met brandade en rode wijnsiroop, bloemkoolzalf met 
zwarte olijven

of
Entrecôte	“Café	de	Cinq”

met huisgemaakte dikke frites en 
truffelmayonaise en forestière garnituur

of
Wrap	met	farce	van	courgette,	champignons	en	bosui

en saus mornay
H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde
Voor	reserveringen:	023-5716119/info@tfaz.nl

December Voordeelmenu
(voor 2 personen)

* Dim-Sum: 2x Mini Loempia’s
  2x Pangsit
  2x Kerry Kok

* Babi Pangang Speciaal

* Kung Po Kai
   (Kipblokjes met Szechuan pepersaus)

* 3 Stokjes Kip Saté

* 2x Witte Rijst   

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

€ 15,00

* ALLEEN AFHALEN*

Prijsvraag

Wat is een Zeehaan?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke  
verrassing. Stuur uw oplossing uiterlijk 31  
december 2006 naar Boudewijn’s Visservice,  
Voltastraat 1, 2041 CK te Zandvoort. 
Of stuur uw oplossing per email: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonummer te vermelden! 
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Toko Bintang, Indonesische specialiteiten. 
7 dagen p.week open. Haltestr 34. 023-5712800

Nu nog meer keuze. Wokkie Bintang, Sushi Bintang, Tafeltje Bintang, Catering Bintang, Bezorging 
Bintang, Rijsttafel Bintang, Rames Bintang, Cafe menu Bintang, Sate`Bintang, Buffet Bintang, Tele 

Bintang, Spare rib’s Bintang, Garnalen Bintang, Jakarta Bintang, KLM Bintang

! SINT OPGELET !
Sla nu uw slag

Alle ruitersportartikelen

NU 50% KORTING
Wegens opheffing ROSARITO 

Beach and Horse
o.a. rijbroeken, jasjes, caps, laarzen, dekjes,
halsters, hoofdstellen, alle cadeau artikelen 

enz. enz.

Haltestraat 62, Zandvoort 023-5713225
Open di t/m zo van 11.00- tot 17.30 uur 

Laatste dag 23 december

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070

Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

UiTsLag LoTerij Wijkdag  
ZaNdVoorT Noord
Afgelopen zaterdag was er tijdens de wijkdag Zandvoort 
Noord een loterij. Omdat niet alle prijswinnaars aanwezig 
waren, volgen hier  de lotnummers waarop PRIJZEN zijn 
gevallen. 586, 606, 724, 729, 747, 772, 775, 778.
Op vertoon van uw lot nummer kunt u uw prijs komen af-
halen bij de balie van Pluspunt locatie Noord.

BUiTeNsChooLse oPVaNg de Boom-
hUT
Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen van 4 tot 
ong. 12 jaar, voor en/of na schooltijd en in de vakanties, tot 
de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs 
voor die kinderen begint. Sinds september 1993 biedt B.S.O. 
De Boomhut meer dan alleen maar deskundige opvoeding, 
hygiëne en veiligheid; De Boomhut heeft alle kennis in huis 
om de ontwikkelingfasen van uw kind met liefde en aandacht 
te begeleiden van kleuter tot tiener. Zo kunt u zich met een 
gerust hart storten op uw dagelijkse bezigheden, terwijl uw 
kind bij ons in betrouwbare handen is.

gasToUderBUreaU
opvang door opa of oma levert geld op!
Wist u dat opvang door opa of oma via De Boomhut geld 
oplevert? Wanneer u zich inschrijft bij ons gastouderbureau, 
voldoet de opvang door opa en oma aan de regels van de 
Wet Kinderopvang. 
U krijgt voor opvang via De Boomhut een toeslag van de  
Belastingdienst en meestal ook een bijdrage van de werk-
gevers. Opa of oma krijgen daarbij extra inkomsten die op 
kunnen lopen tot vele duizenden euro’s per jaar.
Voor meer informatie neemt u contact op met De Boomhut.

eeTCaFé ZoekT medeWerker 
keUkeN
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die houdt 
van koken en het leuk vindt om dit samen met mensen te 
doen die hierin begeleiding nodig hebben. Kunt u een stukje 
begeleiding geven? Dan zijn wij op zoek naar u. Vanuit Plus-
punt krijgt u ondersteuning van een beroepskracht. Daar-
naast maakt u deel uit van een gezellig team van vrijwilligers.
Informatie bij Renz Koning - 023 - 571 71 13 of 
e-mail: r.koning@pluspuntzandvoort.nl

ComPUTeriNLooP mogeLijkheid
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen 
computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de computer? 
Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 180), biedt 
iedere donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 
uur de mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige 
computers. Op deze uren is ook een begeleidster aanwezig 
die u verder kan helpen met uw vragen of wanneer u vast-
gelopen bent op de computer. De computer inloopmogelijk-
heid is voor iedereen, dus ook als u (nog) geen cursus bij ons 
heeft gevolgd. Graag zien wij uw komst tegemoet. 

mUZiekmiddag Voor joNgereN
Eén maal per 6 weken - op de zondagmiddag - kun je met 
je bandje optreden bij Pluspunt. Het leuke aan een optreden 
bij Pluspunt is dat de bands gelijkvloers optreden, zonder 
podium, toeters en bellen. Gewoon een gezellige boel met 
elkaar. De zaal gaat open om 14.00 uur en de entree verschilt 
per keer (3-6 euro)

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

Ondernemers opgelet: 
Kerstmannen
levensgroot in 
diverse kleuren
Guirlandes
Vanaf €4,95 (3m lang)
Kerstbomen
Diverse soorten
(niet van echt te onderscheiden)

Groothandelsprijzen!
Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

Tel. 06-50448 095
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door Ton Timmermans

‘De AOW wordt onbetaalbaar’. ANBO-Nederland wil weten 
hoe ouderen tegen dergelijke zaken aankijken. “We willen 
graag de mening van onze leden horen” zegt de ouderen-
bond op haar internetsite. Een open en eerlijke discussie is 
nodig.

de belangenbehartiging goed 
invullen” is de overtuiging van 
de ouderenbond. 

Als algemene belangenorga-
nisatie van 50-plussers hecht 
ANBO grote waarde aan een 
oudedagsvoorziening van een 
redelijk niveau en wel voor ie-
dereen in Nederland. Armoede 
onder ouderen mag niet en 
hoeft niet voor te komen in 
een samenleving als die van 
ons. Dat moet wél op de een 
of andere manier betaald 
worden, op een wijze waar 
voldoende draagvlak binnen 
de samenleving voor bestaat. 
Over dit draagvlak wordt ver-
schillend gedacht, ook binnen 
de ANBO. Discussie is nodig, 
omdat ouderen van nu en 
straks gebaat zijn bij een ou-
dedagsvoorziening waarover 
géén onzekerheid bestaat. Die 

twijfel wordt in de hand ge-
werkt door uitingen van des-
kundigen en politieke partijen. 
Zo ontstaan ongenuanceerde 
kreten als ‘De AOW wordt on-
betaalbaar’, ‘Er is niets aan de 
hand’, en alles wat daar tus-
sen ligt. In hoeverre is onbe-
taalbaar daadwerkelijk niet te 
betalen? Vinden we de huidige 
hoogte van het AOW-pensioen 
een redelijke oudedagsvoor-
ziening? En als we goed naar 
de AOW kijken zoals het nu ge-
regeld is, is dat nog van deze 
tijd of moeten we ook aan de 
wet zelf het nodige aanpas-
sen? Over die zaken wil ANBO 
discussiëren met haar eigen 
leden. En daarnaast met de 
politieke partijen. 

De website van ANBO-
Nederland zal in deze discussie 
een grote rol gaan spelen, om-
dat hiermee snel en interactief 
gewerkt kan worden. Op het 
ANBO Forum zijn enige stellin-
gen geplaatst waarmee ieder 
oudere wordt gevraagd mee te 
discussiëren. Zie: www.anbo.nl

Toen The Beatles Amsterdam op 
zijn kop zetten

De langharige helden werden in Amsterdam geen moment al-
leen gelaten. Uitzinnige jongeren begroetten de Britse ‘ragebol-
len’ tijdens hun bezoek aan de hoofdstad met een nog nooit ver-
toond enthousiasme. Zelfs een nat pak hadden ze er voor over. In 
het Nederland van 1964 was het landelijk voorpaginanieuws.

Tijdens de rondvaart in de 
Amsterdamse grachten kende 
het enthousiasme van de toe-
gestroomde menigte geen 
grenzen. Zelfs vanaf overvol ge-
laden woonboten werden The 
Beatles toegejuicht. Menigeen 
sprong de gracht in om zo dicht 
mogelijk bij hun idolen te ko-
men. 

“Honderden potige politie-
mannen hadden hun handen 
vol aan het beteugelen van de 
tienergeestdrift”, zo schreef 
Het Parool in 1964. De politie 
deed zwakke pogingen om al 
te opdringerige jongelui in het 
gareel te houden. Bij al die jui-
chende onstuimigheid maak-
ten de enkele politieagenten, 
die zich tussen het afzethek 
en de waterkant hadden op-
gesteld, in vergelijking met de 
duizenden tieners een vrij nie-
tige indruk. Het muzikale vier-
tal onderging het hele ‘gedoe’ 
lijdzaam, maar glimlachend.

De muziekband uit Liverpool 
bezocht ons land. George 
Harrison, Paul McCartney, John 
Lennon en invaller-drummer 
Jimmy voeren met een rond-
vaartboot door Amsterdam. 
Opeens waren de eens zo 
‘nuchtere’ Hollandse jongeren 
niet meer zo braaf en oppas-
send. De spruitjeslucht van de 
jaren 50 lag definitief in het 
verleden. Het begon allemaal in 
de veilinghallen van het Noord-
Hollandse plaatsje Blokker. De 

Engelse pop-band ‘The Beatles’ 
verzorgde er een popconcert. 
Kort voor het Britse kwartet 
zou verschijnen stroomden 
onopvallend tientallen politie-
mannen de hal binnen en wer-
den er extra hekken aangedra-
gen. Het Parool van die dagen 
vergeleek het concert van de 
Beatles met ‘het gekrijs van een 
zwerm woedende meeuwen’. 
Toch zijn de nummers nog 
steeds wereldberoemd: ‘Can’t 
buy me love’, ‘She loves you, 
yeah, yeah, yeah’, ‘Twist and 
shout’ en ‘All my loving’. Het pu-
bliek danste, zong en gilde zó 
hysterisch dat een aanwezige 
Volkskrantjournalist verzucht-
te: “Of ze mooi zingen heb ik 
niet kunnen horen....”

Wanneer John Lennon in 
1980 voor zijn New Yorkse ap-
partement wordt vermoord, 
verdwijnt het fenomeen The 
Beatles definitief in de geschie-
denis. Menig oudere zal met 
weemoed terugdenken aan 
het feestelijke Beatle-bezoek 
in Amsterdam.

Oudere Nederlander bezorgd
over toekomst ouderenzorg

Vergrijzing is een probleem, beweert ‘men’. Meer dan de helft 
van de ondervraagden vreest dat de kwaliteit van de oude-
renzorg slechter wordt. 65-Plussers zijn echter minder pessi-
mistisch. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie van 
zorgondernemers.

Zestig procent van de 50-plus-
sers verwacht dat de kwaliteit 
van de ouderenzorg in de 
thuiszorg, het verzorgings-
huis of verpleeghuis slechter 
zal worden. Een en ander blijkt 
uit een representatief onder-
zoek van ActiZ. Die organi-
satie van zorgondernemers 
voerde de enquête uit onder 
Nederlanders van 50 jaar en 
ouder. Driekwart van de onder-
vraagden voorziet problemen 
als gevolg van de vergrijzing 
in Nederland. Drie op de vier 
oudere Nederlanders vindt 
dat er niet op de ouderenzorg 
bezuinigd kan worden zonder 
verlies van kwaliteit. 

In opdracht van ActiZ voerde 
TNS/NIPO in oktober een re-

presentatief onderzoek uit 
onder Nederlanders van vijftig 
jaar en ouder. Bijna 80 procent 
waardeert de ouderenzorg in 
ons land positief. Opvallend is 
dat mensen die zelf ervaring 
hebben in een verpleeg- of 
verzorgingshuis, of via thuis-
zorg, de kwaliteit hoger vin-
den dan Nederlanders zonder 
die ervaringen. Zestig procent 
van de ondervraagden is van 
mening dat de kwaliteit van 
ouderenzorg in de toekomst 
slechter zal worden. Mensen 
die ouder zijn dan 65 zijn iets 
minder pessimistisch (49 
procent). Het merendeel van 
de ondervraagden vindt dat 
er in de ouderenzorg verbe-
teringen mogelijk zijn. Die 
punten betreffen vooral de di-

‘Klik hier om naar het ANBO 
Forum te gaan’. Op haar inter-
netsite wordt al druk van ge-
dachten gewisseld over allerlei 
zaken die ouderen raken. Zo is 
er op het zogeheten Forum 
een onderzoek gaande over 
de stelling ‘De AOW-leeftijd 
moet omhoog’. Maar ook kan 
iedereen zijn of haar mening 
geven over de komende ‘ver-
grijzing’ of andere zaken over 
ouderen.

De AOW-discussie wordt nu 
nog steeds vooral op basis 
van oneliners gevoerd. Wie is 
vóór en wie is tégen fiscalise-
ring en dergelijke (vaak onge-
fundeerde) algemeenheden. 
ANBO voor 50-plussers vindt 
die discussie in de pers te be-
perkt en wil ook graag weten 
wat de leden belangrijk vin-
den. “Alleen dan kunnen we 

Discussieer mee over de AOW

Valent: heel vertrouwd
ook in hulp bij het huishouden

Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo’n 2500 medewerkers
staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal
gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van
Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ú terecht bij Valent
voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer
weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het
volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

Muzikaal cadeau! 

Van oudsher is het een goede

gewoonte om bij kennismaking

iets mee te nemen. U krijgt van

Valent een uniek cadeau bij het

eerste bezoek van de huishoude-

lijk medewerker: sprookjes van de

Haarlemmer Godfried Bomans

op muziek-cd, alleen voor nieuwe

cliënten van Valent.

Thuiszorg anno 2006

Gezinszorg rond 1950

WWW.VALENTRDB.NL

recte verzorging van de cliënt: 
meer personeel, meer tijd per 
cliënt en meer aandacht voor 
de cliënt. Daarnaast staan in 
de top zes: betere voorzienin-
gen, meer sociale contacten 
en meer geld. Driekwart van 
de onderzochte Nederlanders 
vindt niet dat op ouderenzorg 
bezuinigd kan worden. Men 
vreest dat bezuinigingen de 
zorg op een onacceptabel ni-
veau zullen brengen. 

ActiZ deelt de vrees voor het 
negatief effect van efficiency-
maatregelen of bezuinigingen 
op de kwaliteit van zorg en 
zoekt op dit punt actief contact 
met de politieke partijen. Vorige 
week vrijdag ondertekende 
ActiZ een convenant met de 
PvdA waarin de PvdA toezegt 
te gaan werken aan verbete-
ring van de kwaliteit van zorg, 
zodat schrijnende situaties in 
de zorg niet meer kunnen voor-
komen. De organisatie van zor-
gondernemers wil graag met 
meerdere politieke partijen zo’n 
overeenkomst aangaan. 
Bron: www.ActiZ.nl

The Beatles

Geef uw kandidaat op via 
jury@zandvoortsecourant.nl
of vul de bon in op pagina 9

Kies uw 
Zandvoorter 

van het jaar 2006!
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Makkelijke overwinning 
ZSC’04 op ZOG

Via aanvoerder Michel van 
Marrum opende ZSC’04 de score. 
Daarna kwamen de futsallers van 
Onze Gezellen langszij, waarna 
keeper Sander van der Wal ander-
maal de Zandvoorters op voor-
sprong zette. Opnieuw wisten de 
gasten de stand gelijk te trekken. 
Toen Mitchell Post de 3-2 aante-

kende kwam ZSC’04 langzaam 
op gang. Noemenswaardige kan-
sen werden er achterin niet meer 
weggegeven. Door onder meer 
doelpunten van Jordi Joachim, 
Mitchell Post en andermaal Van 
Marrum en Van der Wal kwamen 
de Zandvoorters niet meer in pro-
blemen. De eindstand was 7-2.

Futsal

Vrijdagavond 17 november heeft ZSC’04 de futsalwedstrijd een-
voudig gewonnen van opponent ZOG. Bij vlagen waren de Zand-
voorters zeer goed.

Mathé Crabbendam halve 
eeuw penningmeester

Zijn werkzaamheden voor TZB 
waren echter al eerder begon-
nen dan de ledenvergadering 
in 1956. Crabbendam kwam via 
zijn vader in contact met Frans 
van Deursen, destijds uitgever 
en drukker van het Zandvoorts 
Nieuwsblad waarvoor zijn vader 
actief was als redacteur. “Van 
Deursen vroeg me of ik voor hem 
rekeningen voor voetbalclub TZB 
wilde schrijven, waarvan hij sinds 
de oprichting penningmeester 
was. Omdat ik daardoor zicht 
kreeg op de financiële huishou-
ding van de club, werd ik in 1956 
gevraagd om penningmeester te 
worden”, schetst Crabbendam 
hoe hij begon met de werkzaam-
heden die hij nu al een halve 
eeuw doet.

Crabbendam was niet zoals velen 
maar voor een korte tijd beschik-
baar. Hij bleek een blijvertje, want 
op 21 november 1981 kreeg hij een 
receptie aangeboden wegens 
zijn 25-jarig penningmeester-
schap. Tijdens de receptie liet hij 
nadrukkelijk weten nog wel een 
paar jaar te willen doorgaan, op-

merkelijk voor een bestuurder die 
zelf nooit aan de voetbalcompe-
titie heeft deelgenomen. Op be-
stuurlijk vlak bleek Crabbendam 
de man die TZB in de loop der 
jaren in de vaart hield. Zijn in-
zet droeg ertoe bij dat moeilijke 
perioden werden doorstaan en 
werden gevolgd door meer suc-
cesvoller jaren.

Crabbendam heeft menig be-
stuurder bij TZB zien komen en 
gaan. Maar wie er ook ging of 
kwam, hij was en bleef penning-
meester van TZB. Alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld 
was! Tijdens de viering van zijn 
40-jarig penningmeesterschap 
werd de belangrijke positie die 
Crabbendam innam bij TZB 
nog eens extra duidelijk. Velen 
maakten van de gelegenheid 
gebruik deze altijd vriendelijke 
bestuurder in het zonnetje te 
zetten. Tijdens een jubileum-
receptie ontving hij in 1996 uit 
handen van burgemeester Van 
der Heijden het ridderschap in 
de Orde van Oranje Nassau én 
de Gouden Speld van zowel de 

Voetbal

Donderdag 22 november was het precies een halve 
eeuw geleden dat Matthé Crabbendam benoemd 
werd tot penningmeester van The Zandvoort Boys 
(TZB). Twee jaar geleden is TZB opgegaan in de voet-
bal- en softbalfdeling van de Zandvoortse Sport Com-
binatie (ZSC).

Driebandenspanning stijgt

Dirk van Dam (de Lamstrael), die 
in de derde ronde in een direct 
duel zijn gedeelde koppositie 
verloor aan Michiel Ottho (de 
Kippetrap), wist in zijn thuiscafé 

de eerste plaats te heroveren. 
Hij voert een zestal spelers aan 
die allemaal nog goed in de race 
liggen voor het kampioenschap. 
Een flinke groep achtervolgers 

Biljart

Het Driebanden Kampioenschap van Zandvoort is met nog twee 
rondes te gaan duidelijk in een beslissend stadium terecht ge-
komen. Na de wedstrijden in Café de Kippetrap en Café de Lam-
strael is de spanning alleen maar toegenomen.

KNVB als van de Nederlandse 
Katholieke Sportfederatie.

Matthé Crabbendam, die ook 
veertig jaar lang een bekend ge-
zicht was bij het ‘oude’ ABN-kan-
toor aan de Grote Krocht, kan als 
voorbeeld gesteld worden voor 
vele bestuurders. Zijn activiteiten 
overigens bleven niet uitsluitend 
beperkt tot de sport. Ook is hij al 
bijna vijftien jaar penningmees-
ter van het Genootschap Oud 
Zandvoort. Een bescheiden inwo-
ner die nog altijd veel betekent 
voor de Zandvoortse gemeen-
schap.

Vorige week woensdag kreeg 
Crabbendam alvast een voor-
proefje voor zijn grote afscheids-
receptie aan het einde van het 
voetbalseizoen. In de ‘oude TZB’ 
kantine aan de Kennemerweg 
kreeg hij uit handen van een 
vertegenwoordiger van de 
Nederlandse Katholieke sportfe-
deratie (NKS) de Gouden Speld 
overhandigd. Tevens waren er lo-
vende woorden en werden er en-
kele geschenken aangeboden.

Zandvoorter in Le Dakar 2007

De ‘Jacobs brothers’ deden de af-
gelopen editie van Le Dakar voor 
het eerst mee en waren gelijk 
succesvol. Zij wonnen in de klasse 
‘privérijders Diesel’ het klasse-
ment! Deze prestatie smaakte 
naar meer en met dubbele inzet 
werd er dit jaar een groot aantal 
sponsoren binnengehaald. Door 
dit financiële succes hebben zij 
een betere wagen tot hun be-
schikking. De Landrover van vorig 
jaar was snel in de zandduinen, 
stukken waarop zij diverse te-
genstanders zelfs wisten te pas-
seren, maar op de vlakke stukken 
konden zij niet sneller dan 160 
km/uur, waardoor diezelfde te-
genstanders (die met fabrieks-
auto’s snelheden haalden van 
200 tot 220 km/uur!) dan weer 

snel konden inlopen. Hun nieuwe 
‘fourwheel’ is nu uitgerust met 
een zwaardere motor die veel 
‘koppel’ (trekkracht) heeft maar 
daarnaast ook nog snel is.

Donderdag had het gemeente-
bestuur toestemming gegeven 
om met de nieuwe auto op het 
strand voor Riche een demon-
stratie te geven. Een aantal fans 
mocht meerijden in de zoge-
naamde persauto van het team, 
omdat de officiële racewagen 
met een defecte koppeling niet 
inzetbaar was.

De Zandvoortse Courant zal van 
Le Dakar 2007 (6 - 21 januari) ver-
slag doen van de vorderingen van 
Raoul en Jean-Paul Jacobs.

Autosport

Zandvoorter Raoul Jacobs en zijn broer Jean-Paul hebben zich 
voor de tweede keer in successie ingeschreven voor de monster-
rit Le Dakar (vroeger Parijs – Dakar) 2007, die begin januari vanuit 
Lissabon zal vertrekken. Donderdag presenteerden zij zich met 
hun team bij restaurant Riche.

Michiel Ottho liep tegen eerste nederlaag op

kan trouwens nog steeds een 
belangrijke rol spelen in de strijd 
om de bovenste plaatsen. 

De ranglijst voor de ‘Cafétrofee’ 
wordt aangevoerd door Café 
de Lamstrael. Op deze ranglijst 
blijven Café Bluys en Café de 
Kippetrap stuivertje wisselen 
om de posities twee en drie. 
Het hoogste partijgemiddelde 
staat op naam van Kees Roos (de 
Kippetrap) die op zijn thuisbiljart 
zijn partij met een gemiddelde 
van meer dan één kon beëindigen.  

Komende vrijdag 1 december 
wordt in Café Bluys de vijfde, op 
een na laatste ronde gespeeld. 
Een week later zullen in Café 
Oomstee de beslissingen vallen.

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Hogeweg 22-23, Zandvoort

Vraagprijs:  € 475.000,= k.k.

Actieve makelaardij voor 0,95 % zonder voorwaarden

Een fraai, zeer luxueus en exclusief Penthouse 
met schitterend uitzicht! 
• De eet- en woonkamer is v.v. een fraaie 
 massief houten vloer;
• Luxe keuken met kookeiland en v.v. Gaggenau 

inbouwapparatuur;
• Schitterende “span” plafonds door gehele 

penthouse en v.v. airconditioning;
• Badkamer is in rose marmer uitgevoerd en is 

v.v. een whirlpool;
• Penthouse in zeer goede staat, woonopp: ca. 95 m2.

Vrijstaand en karakteristiek woonhuis met 
zomerhuis!

• In idyllisch straatje gelegen woonhuis dat 
gemoderniseerd dient te worden; 

• Voortuin, achterom, 3 slaapkamers en een patio 
met schuurtje;

• Gelegen in het gewilde Zandvoort centrum;
• Woonopp ca. 85m2, perceelopp. 115 m2.

Goed onderhouden hoekappartement 
met 3 slaapkamers én parkeren op eigen 
terrein!
• Gezellige woonkamer met toegang tot 
 het balkon;
• Keuken voorzien van diverse inbouw- 
 apparatuur en balkon;
• Op steenworp van het strand gelegen en 
 op loopafstand van het centrum;
• Lift aanwezig, woonopp. ca 108 m2 incl. 
 balkons.

Koningstraat 21, Zandvoort

Vraagprijs:  € 219.000,= k.k.

BM. Van Alphenstraat 57-6, 
Zandvoort

Vraagprijs: € 209.000,= k.k.

Penthous
e

gewild

Matthé Crabbendam

Zandvoorter Raoul (links) en zijn broer gaan naar le Dakar

Handbalsters boeken opnieuw winst

Het begin van het duel was aanvankelijk 
helemaal voor De Blinkert. Ondanks goed 
uitgevoerde snelle aanvallen zag ZSC geen 
kans de keepster te passeren. Het optre-
den van de keepster inspireerde haar team 
zodanig dat ZSC al snel tegen een qua 
veldverhouding onverdiende 0-2 achter-
stand aan keek. Na een kwartier opende 
Laura Koning de score voor ZSC, waarna 
Romena Daniëls en opnieuw Koning de 
achterstand binnen twee minuten ombo-
gen in een 3-2 voorsprong. Martine Balk en 
Daniëls brachten het verschil tien minuten 
voor rust zelfs op drie punten (5-2).

In de slotfase van het eerste half uur kwam 
De Blinkert terug, mede omdat ZSC kansen 
misten of paal en lat op hun weg vonden. 
Nadat het met nog vijf minuten te spelen 
5-5 was geworden, leek Koning voor een 
6-5 ruststand te hebben gezorgd, maar in 
de laatste minuut bepaalde De Blinkert de 
ruststand toch op 6-6.

Ook in het begin van de tweede helft kon 
ZSC geen beslissende voorsprong nemen. 

Ondanks dat Daniëls al snel voor 7-6 te-
kende werd het enkele seconden later toch 
weer 7-7. Na deze gelijkmaker nam ZSC het 
heft definitief in handen. Tibboel, Daniëls, 
v.d. Drift en opnieuw Daniels tilden de 
voorsprong tien minuten voor het einde 
naar 11-7. In de laatste minuten kwam De 
Blinkert nog terug tot 11-9, maar nadat 
Daniëls met een snelle break voor 12-9 had 
gezorgd, was de strijd definitief beslist.

Handbal

De dames van ZSC hebben ook hun derde wedstrijd in de zaalhandbalcompetitie 
gewonnen. In de Korver Sporthal werd het vierde team van het Haarlemse De Blin-
kert na een aantrekkelijke wedstrijd met 12-9 verslagen.

Gevecht om de bal
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 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

Administratiekantoor 
 K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst 
 Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Dobey Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Greeven, Makelaardij o.g.
Holland Casino
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
La Bonbonnière
Nova College
Pedicure Weldaad

Pluspunt
Selekt Mail
Take Five
Valent RDB
Van Vessem & Le Patichou
Willemse  Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Sinterklaas actie:
Beach and Horse
Café Koper
Café Neuf
Ellen Creatief
Etos
Herenkapsalon Ton Goossens
Jos Spierieus
Kroon Mode
Parfumerie Moerenburg
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort

(In alfabetische volgorde)
Opnieuw nederlaag 

hockeydames

De eerste helft van de ongelijke 
partij begon voor de gasten goed. 
Al snel stonden onze plaastge-
noten met 0-2 achter. Niet dat 

Zandvoort zo slecht speelde 
maar het is tegen een elftal dat 
gemiddeld een aantal jaren jon-
ger is nu eenmaal wat moeilijker 

Hockey

De dames van ZHC zijn er opnieuw niet in geslaagd om een wed-
strijd winnend af te ronden. Zondag was het Amsterdamse FIT 
met 0-5 te sterk.

spelen. Met name de handelings-
snelheid bij Zandvoort was te 
laag. Hierdoor konden de dames 
van FIT de bal regelmatig op sim-
pele manier onderscheppen. Ook 
stonden de spitsen op een eiland 
omdat het middenveld niet goed 
kon worden aangespeeld.

Na rust waren het weer de gas-
ten die regelmatig keepster 
Marije v.d. Meulen op haar kunde 
testten. Veelal lag zij een grotere 
voorsprong in de weg maar ook 
zij was niet bestand tegen de con-
stante druk van de dames uit de 
hoofdstad. Uiteindelijk moest zij 
nog eens drie keer de weg naar de 
plank maken, 0-5.
Komende zondag spelen de da-
mes van ZHC thuis tegen Magnus. 
De wedstrijd begint op 12.45 uur.
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 BURG. ENGELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerde royale woning
op nog geen 50 meter van het strand gelegen

• De 1e en 2e verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur,
alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

• 6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.
• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

 STATIONSPLEIN 17/14 ZANDVOORT

• Gezellig 3-kamerappartement op de 3e verdieping gelegen
• Woonkamer met balkon, open keuken v.v. apparatuur,

2 slaapkamers en een moderne badkamer
• Het gebouw is v.v. een lift en een eigen parkeerterrein
• Geheel uitgevoerd met stucwerk
• Nabij het strand en centrum gelegen 
• Woonoppervlakte ca. 65 m2

Vraagprijs: € 189.000,-

Vraagprijs: € 449.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 343 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa 
met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

• Royale living van ca. 60 m2, 5 slaapkamers, 2 luxe bad-
kamers en een moderne woonkeuken met kookeiland

• Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!
• Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen
• Woonopp. ca. 215 m2, Perceelopp. 421 m2

Vraagprijs: € 679.000,-

 VAN GALENSTRAAT 102 ZANDVOORT  

• Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond 
gelegen met riant dakterras van ca. 50 m2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand
• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

Vraagprijs: € 169.000,-

SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette
• Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats
• Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,
moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

• Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen
• Modern en strak afgewerkt
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 279.000,-

 WITTEVELD 59 ZANDVOORT

• In kindvriendelijke omgeving, nabij uitvalswegen en
strand gelegen ruime tussenwoning met erker

• Moderne keuken v.v. Siemens apparatuur, 4 slaapkamers
• Achtertuin met houten schuur en achterom
• Parkeren op eigen terrein
• In 2005 gehele buitenzijde geschilderd 
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vraagprijs: € 375.000,-

EN RIJD DAN NIET STILLETJES ONZE HUISJES VOORBIJ!

CVL_Adv_ZC0648.indd   1 28-11-2006   12:59:13
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De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu 
huishoudelijke hulp krijgen, een brief gestuurd. 
Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze 
brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440, 
elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
loket@zandvoort.nl.

De	Mannetjes

Sint weer
vertrokken

‘Gelukkig is hij met de boot, 
want met de auto kom je 
Zandvoort bijna niet uit’

Geldig t/m zondag 10 december

•	 4	Appelbeignets	€	3,95

•	 Kerststol	met
	 100%	amandelspijs	€	4,95

	 Kijk	ook	eens	op:
	 www.bertrambrood.nl	

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T.	023-573	64	61	-	Zandvoort	

ALLE 
ZONNEBRILLEN

25 % korting

Zandvoort Optiek

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

Toentertijd was het Kezija een 
doorn in het oog dat het ap-
partementencomplex voor 
Zorg aan Zee een bouwstop 
kreeg opgelegd, omdat er di-
verse belangengroeperingen 
en projectontwikkelaars het 
niet eens waren over allerlei 
zaken. Als pleister op de wonde 
besloot de restauranthouder 
om een sinterklaasfeest met 
daaraan gekoppeld een diner 
aan te bieden aan de jong-
volwassenen, de begeleiders 
en familie van Zorg aan Zee. 
Afgelopen maandag was de 
derde editie en Kezija wil deze 
traditie in ere houden, ook als 
straks het gebouw er staat!

van Zorg aan Zee, ingetrokken. 
Hierdoor staat niets de bouw 
meer in de weg.

Strijd ten einde
Het gebouw met de naam ‘De 
8-sprong’ wordt gebouwd op 
de locatie waar voorheen het 
mortuarium van ‘Onderling 
Hulpbetoon’ stond, Poststraat 
7. Dat pand werd in juli 2005 
al gesloopt, met de intentie 
om met de nieuwbouw van 
Zorg aan Zee te kunnen be-
ginnen. De bouw zal nu defini-
tief in maart 2007 aanvangen 
met het slaan van de eerste 
paal. Naar verwachting zal 

Beroepsprocedure 
ingetrokken
Daar is overigens op dit mo-
ment eindelijk het een en an-
der over te zeggen. Het bestuur 
van Zorg aan Zee kreeg een 
uitnodiging van ondernemer 
Theo van der Laan. Deze had 
een beroepsprocedure aange-
spannen tegen de bouw van 
Zorg aan Zee. Niet vanwege de 
toekomstige bewoners maar 
omdat hij het met de proce-
dure die door de gemeente ge-
volgd werd, niet eens was. Van 
der Laan heeft zijn beroeps-
procedure op 14 november, na 
het gesprek met het bestuur 

Voor het derde jaar in successie 
heeft Boro Kezija, eigenaar van 
restaurant De Puur in de Zee-
straat, de jongvolwassenen van 
Zorg aan Zee uitgenodigd voor 
een Sinterklaasfeest in zijn res-
taurant. Kezija is daarmee be-
gonnen in 2004 toen de bouw 
van het nieuwe huis voor Zorg 
aan Zee in de Poststraat plotse-
ling niet door ging.

Een prachtig Sinterklaasfeest voor jongeren Zorg aan Zee

het bouwproces circa negen 
maanden in beslag nemen 
zodat de eerste bewoners vol-
gend jaar rond deze tijd hun 
nieuwe woningen kunnen 
intrekken. Daarmee zal dan 
een strijd van vele jaren ein-
delijk ten einde zijn, een strijd 
die veel mensen niet hebben 
gewild!

Sinterklaas bracht een bezoekje aan de toekomstige bewoners van Zorg aan Zee en 
hun ouders, tijdens een diner dat hen werd aangeboden door restaurant De Puur.

12 december
gemeenteraadsvergadering. 

De agenda vindt u in deze krant in de 
officiële gemeentepublicatie.

Al in juli 2005 dachten de jongeren van Zorg aan Zee met de bouw van 
‘De 8-sprong’ te kunnen beginnen. 

Algemeen	 P13	Boek ‘Brugstraat 15’
Sport	 P30	Zwemmen
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Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-
-
-
-
-
-
-

	7
	8
	9
10
11
12
13
14

00.50
01.40
02.20
02.59
03.28
04.14
05.04
05.59

04.52
05.32
06.19
06.58
07.49
08.39
09.29
10.29

12.38
1 3 . 3 5
1 4 .1 9
14.59
1 5. 3 4
16.09
16.49
1 8 .1 0

16.59
17. 45
18.34
19.20
20.20
20.58
22.08
23.29

December Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Wij willen graag dat heel Zandvoort 
en Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de 
krantenbezorger 
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden
 of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar 

info@verspreidnet.nl

Zandvoortse toneelvereniging 
“Wim Hildering”

speelt Vrijdag 15 en zaterdag 16 december
de klucht

“Pension Schier”
Theater de Krocht, Grote Krocht 41

Aanvang 20.15 uur

Kaarten te koop a € 7.- bij Bruna 
Balkenende, Grote Krocht Zandvoort

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

is pakjesavond toch wel één 
van de gezelligste Hollandse 
folklorefeesten. Vooral met 
kleine kinderen is het genie-
ten. Ze kunnen nog zo spon-
taan en onbevangen reageren. 
Hoewel? Mijn oudste klein-
dochter Steffie is in de ‘wel of 
niet’ fase beland. Ze twijfelt 
sterk aan Sinterklaas. “Dit is 
niet de echte Sinterklaas, hè 
oma? Enne… dit lijkt wel een 
beetje op jouw handschrift 
opa.” Kijk, dat zijn de eerste 
twijfels van een zevenjarige. 
Volgend jaar is er een ongelo-
vige bij. Jammer. 
 
Het gevoel van ‘wel of niet 
geloven’ overkwam mij, net 
zoals Steffie, een week voor 
de verjaardag van de Goed 
Heiligman. Ik zat tijdens de 
commissievergadering op de 
schaars bevolkte tribune in de 
raadszaal.De ‘vol verwachting 
klopt ons hart’ pakjesavond 
ging over de belastingvoor-
stellen 2007. Sinterklaas 
Toonen had een zak vol goe-
de gaven in de aanbieding. 
Namelijk een derde rolem-
mer voor ‘t oud papier! Gratis 
en voor niks. De ophaalkosten 
zijn onbekend. Welke regel-
piet heeft dit bedacht? Ook 
de parkeervergunning voor 
alle eigenaren van de strand-
huisjes is een leuke surprise. 
Deze wordt in 2007 met €80 
verhoogd. De beweegredenen 
zijn duister en er is niemand 
van de verenigingen op de 
tribune aanwezig om protest 
aan te tekenen. Ik vraag me af 
of klungelpiet een toepasselijk 
gedichtje naar de gelukkigen 
heeft gestuurd. 

Maar mijn geloof in een goe-
de en vooral sociale Sint was 
voorgoed verdwenen toen ik 
hoorde dat de gehandicap-
tenparkeerkaart in twee jaar 
tijd met €90,50 wordt ver-
hoogd. De reden? Haarlem 
en Bloemendaal brengen een 
hoger bedrag voor deze kaart 
in rekening! Prima, maar 
wanneer we toch aan het 
vergelijken zijn dan ben je als 
gehandicapte goedkoper uit 
in Heemstede en Amsterdam. 
Daar is de kaart doodgewoon 
gratis. Dank je Sinterklaasje! 

Nel Kerkman

Volgens mij…

3

Fred Henrion Verpoorten wordt
in raadsvergadering beëdigd

Ook is er in de Rekenkamer 
weer een vervanging. De on-
langs ontstane vacature zal 
door de heer J. slot, tot dan 
plaatsvervangend lid, wor-
den ingevuld. De heer A.J. 
Breeuwsma zal tegelijkertijd 
tot plaatsvervangend lid wor-
den beëdigd.

Verder staan een aantal hei-
kele zaken op de agenda. De 
Huisvestingsverordening 
2007 zal door de raad goedge-
keurd moeten worden. Deze 
verordening maakte tijdens 
de behandeling in de com-

missie nogal wat emoties los 
bij de commissieleden. Ook 
de verdeling van het fractie-
ondersteunende budget dat 
de raad zichzelf had toebe-
dacht (€10.000), zal ter tafel 
komen. Het Programma van 
Eisen voor de brede school 
in het Louis Davids Carré zal 
eveneens door de raad gefiat-
teerd moeten worden.

De vergadering begint 
om 20.00 uur en wordt in 
de raadszaal gehouden. 
Ingang via de trap aan het 
Raadhuisplein.

Bij aanvang van de raadsvergadering van 12 december aan-
staande, wordt Michael van Praag in de VVD fractie vervangen 
door Fred Henrion Verpoorten die dan beëdigd zal worden. 
Henrion Verpoorten zal Van Praag niet in de commissie raads-
zaken opvolgen. Die taak zal Hans Drommel op zich nemen.

Kerkdiensten
ZONDAG	10	DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein
10.00 uur ds. J. Smit uit Heemstede
RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht
10.30 uur uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, Leeuwerikenlaan 7, 
Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet  

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

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
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Gillis Kok
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zandvoortsecourant.nl
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Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
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Burgerlijke	stand
25	november	-	1	december	2006	

Geboren: 
Kiia Aila Maria, dochter van: Vink, Peter Juhani en: 
Van Bommel, Judith Marije.

Ondertrouwd:
Verbrugge, Ferry en: van der Horst, Nicole Marije.

Gehuwd:
Schenkeveld, Anthonius Nicolaas Johannes en: 
Borst, Elisa.
Heinen, Petrus Maria Joseph Hubertus en: 
Koper, Karin.

Overleden:
van Rossum, Adrianus, oud 95 jaar.

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

Familieberichten
Op zijn verjaardag is zacht en kalm ingeslapen 
onze vader, schoonvader opa en overgrootopa

Hendrikus Timmers
- Henk -

weduwnaar van C. Timmers – Kol

* Heemstede, 30 november 1919     † Haarlem, 30 november 2006

Wij bedanken de medewerkers van Zorgcentrum 
De Houttuinen, afdeling Cederhout voor de 
liefdevolle verzorging.

 H.J. Timmers
 M.C.B. Timmers-Lingg
 Mariska en Richard
 Felipe, Rafael
 Alex en Jolanda
 Carina en Lisette

 J.G. Timmers
 C. Timmers-Hoogendoorn

Correspondentieadres:
De heer H.J. Timmers
Zaanenlaan 136
2024 ZD Haarlem

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden 
op 5 december in het crematorium Westerveld te 
Driehuis.

Zandvoortpromotie in Duitsland

De Reisemesse is een druk 
bezochte reisbeurs met 
standhouders van over de 
hele wereld. Volgens Koper 
had de Zandvoortse stand 
niet te klagen over aandacht 
van het publiek, met name 
op de zaterdag toen de twee 
Zandvoorters in klederdracht 

verschenen en Koper met 
zijn bekende stem en ‘klink’ 
de mensen naar de stand 
lokte. Koper: “We kunnen ge-
rust stellen dat de VVV Zuid 
Kennemerland onze badplaats 
op een originele manier onder 
de aandacht van de duizenden 
bezoekers heeft gebracht.”

Klaas Koper en Marja van der Meer zijn het afgelopen weekend 
op uitnodiging van de VVV Zuid Kennemerland naar de inter-
nationale Reisemesse in Keulen geweest. De regio Zandvoort 
was daar met een stand vertegenwoordigd en Koper en Van 
der meer hebben daar, gekleed in Zandvoortse klederdracht, 
promotie mogen maken voor onze badplaats.

Een drukke verjaardag

Sinterklaas heeft op zijn ver-
jaardag, afgelopen dinsdag, 
aan veel Zandvoortse scholen 
een bezoekje gebracht. Overal 
werden Sint en zijn Pieten 

even hartelijk ontvangen door 
de kinderen. Inmiddels is de 
Goedheiligman alweer terug 
in zijn woonplaats in Spanje 
voor een welverdiende rust. 

Brand in restaurant Kerkstraat

Vorige week vrijdag, rond half 
vijf ’s middags, is er brand 
uitgebroken in het Italiaanse 
restaurant Cesario in de 
Kerkstraat in Zandvoort. 

Ter plaatse bestempelde de 
brandweer de situatie direct 
als een ‘middelbrand’, waar-
door meerdere voertuigen 

werden ingezet.

Vermoedelijk is de brand  
ontstaan in de schoorsteen 
van het restaurant. Bij de 
brand raakte voor zover  
bekend niemand gewond,  
het restaurant echter heeft 
aanzienlijke schade opgelo-
pen.

Foto: Chris Schotanus 

Foto: Patricia Ramaer 

Collecte van 
Amnesty International

‘Geef om vrijheid’

Amnesty zet zich in 
voor de vrijlating van 
gewetensgevangenen, 
eerlijke processen voor 
alle politieke gevange-
nen, afschaffing van de 
doodstraf en beëindi-
ging van martelingen, 
politieke moorden en 
‘verdwijningen’. Ook vrij 
zijn van discriminatie is 
een mensenrecht waar 
Amnesty voor strijdt.

Omdat Amnesty Inter-
national een onafhan-
kelijke en onpartijdige 
organisatie is ontvangt 
de organisatie geen 
geld van de overheid. 

Met bijdragen van leden 
en door giften, zoals tij-
dens de collecte, wordt 
het werk van Amnesty 
blijvend mogelijk ge-
maakt. 

De Nederlandse sectie 
van Amnesty besteedt 
de komende twee jaar 
uitgebreid aandacht 
aan mensenrechten-
schendingen als gevolg 
van discriminatie. Indien 
u ook wilt collecteren in 
Zandvoort of Bentveld 
kunt u zich aanmelden 
bij Henk Kamminga, tel. 
5720272 of e-mail henk-
kamminga@zonnet.nl

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International 
houdt van 11 februari tot en met 17 februari 2007 
voor de vijfde keer een landelijke collecte. Met de 
slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk 
maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfspre-
kend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van 
mensen te waarborgen. 
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Nu alle dagen geopend!
Wij hebben weer:

Kerstbomen * Kerstgroen * Kerststukken 
en materiaal voor het zelf maken van kerststukken

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is 
sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door 
de vele apres ski mogelijkheden.
Hotel Platzer, een gezellig familiehotel ligt midden in het centrum van Gerlos 
met de skibus halte voor de deur. Skiën tot aan de deur!
SPECIALE AANBIEDING: van 6 tot 27 januari 2007 en vanaf 17 maart 2007
   7 dagen hotel inclusief ontbijt en een 4 gangen keuze menu
        + een 6 daagse skipas voor de gehele Zillertal Arena,
           € 616,80  p.p. op basis van een 2 pers.kamer
ZandvoortPashouders : bij uw eerste diner een fles wijn.

Boekingen: info@hotelplatzer.at  tel 0043 5284 5204  fax  0043 5284 5204 44

December
Driebandentoernooi. Finale van de
plaatselijke Horeca-driebandentoernooi, 
café Oomstee. Aanvang 20.00 uur.

Jazz in Zandvoort, Madeline Bell te 
gast bij Trio Johan Clement, De Korcht. 
Aanvang 14.30 uur. Toegang €15.

Winter in Holland’s duin, 
Wandeling door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Vertrek: 13.00 uur,
bij ingang de Oase. Duur: 1,5 uur. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Info: Evert van het Schip: 0252-414866.

Klucht: ‘Pension Schier’. Uitvoering 
toneelvereniging Wim Hildering,
De Krocht. Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
à €7 te koop bij Bruna Balkenende.

Kerkplein concert: Kerstconcert 
met samenzang Protestantse kerk, 
aanvang 15.00 uur, gratis toegankelijk
(na afloop collecte voor de restauratie
van het unieke Knipscheer kerkorgel). 
Zandvoorts Mannenkoor 
o.l.v. Wim de Vries. 

‘Luisteren in je leunstoel’. Verhalen 
en gedichten voor volwassenen, 
voorgelezen in Kerstsfeer. 
Aanvang 14.30 uur.

Winterse Top 50. De 50 populairste
Kersthits aller tijden, gekozen 
door luisteraars uit heel Nederland. 
Te beluisteren van 13.00-17.00 uur
op ZFM, 106.9 (kabel 104.5)

Kerstwandeling door de duinen (twee-
de Kerstdag). Winterse wandeling door 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Vertrek: 13.00 uur, bij ingang de Oase. 
Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet
nodig. Info: Evert van het Schip: 0252-414866.

Week	49	•	2006
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Nieuw Unicum organiseert Kerst-Inn

Vanwege het succes 
van vorige jaren, zal 
ook dit jaar weer op de 
Brinck, de centrale bin-

nenplaats van Nieuw 
Unicum, een kerst-inn 
gehouden worden. Van 
10.30 uur tot 16.00 uur 

Succesvolle 
eerste 

collecte

In de week van 13 no-
vember tot en met 
18 november is er 
i n  Za n d vo o r t  g e -
collecteerd voor de 
Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK). In totaal 
is er 1.128 Euro opge-
haald. Alle collectan-
ten, de participerende 
Zandvoortse winkeliers 
en gulle gevers worden 
hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage! Dit jaar 
werd de collecte voor 
het eerst in Zandvoort 
gehouden. Wilt u vol-
gend jaar ook mee-
doen aan de collecte? 
Dan bent u van harte 
welkom in het collecte-
team. Neemt u con-
tact op met Maurice 
Bracco Gartner, tel. 023-
5245869 (na 17.00 uur)

kan er uitgebreid ge-
wandeld worden langs 
kramen vol zelfgemaak-
te en andere kerstpro-
ducten. De bewoners 
hebben kerstkaarten, 
kerstkransen en kerst-
cadeau’s gemaakt. In 
het Stiltecentrum is 
een expositie met uit-
leg over kerstikonen 
en verkoop van ikonen. 
Kerstmelodieën, mistle-

toe en zelf gebakken lek-
kernijen daarbij brengen 
de kerststemming hele-
maal in huis. Helemaal 
toepasselijk bij de win-
terse Kerstsfeer kan er 
erwtensoep, glühwein 
of een ander drankje 
genuttigd worden. Dit 
jaar wordt er weer een 
Anton Pieck schilderij 
geschilderd en is er een 
Anton Pieck parade.

Woensdag 13 december organisert Nieuw Unicum 
een uitgebreide kerst-inn. In dit woon- en voorzie-
ningencentrum voor mensen met een lichamelijke 
handicap in Zandvoort wordt de kerstsfeer binnen-
gehaald door de verkoop van zelfgemaakte en an-
dere kerstproducten.

U bent bij ons verzekerd van kwaliteit tegen een vriendelijke prijs.

Bij Studio Total Care wordt u altijd geknipt volgens de laatste mode. 

Heerlijk relaxen tijdens een hoofdhuid massage of lekker uw handen 

laten verwennen d.m.v. een mini manicure, paraffine behandeling en 

velen andere verwennerijen.

U wordt bij ons verzorgd tot in de puntjes!

Voor een complete gezichts- en lichaamsbehandeling, massage of work-

shop kunt u terecht bij Skin Essentials.
Skin Essentials, voorheen gevestigd aan de Burg. Engelbertsstraat 

zal nu haar diensten gaan aanbieden in Studio Total Care.

Wij heten u van harte welkom en hopen u snel te mogen begroeten.

Feikje Bol & Laura Bluijs 

Studio Total Care Skin Essentials
Potgieterstraat 24( voorheen bakkerij Paap)  Potgieterstraat 24

2041 PC Zandvoort 2041 PC Zandvoort

Tel: 023-5719633 Tel: 023-5712440

Studio Total Care opent 
zaterdag 9 december 
haar deuren

Onstuimig en nat

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 9-10 10 9 8-9

Min 7 7 7 6

Neerslag 95% 80% 40% 40%

Wind zzw. 5-7 zzw. 4-6  wzw. 4-5 zw. 4-5 

Deze hele week zal ook ver-
der gekenmerkt worden 
door een uitermate onbe-
stendig weertype met pe-
riodiek regen en veel wind. 
Sinterklaas had het niet 
makkelijk dinsdag op de dik-
wijls gladde en erg tochtige 
daken. Wel werd het weer 
bijzonder zacht buiten, met 
een nieuwe portie subtro-
penlucht in de uitverkoop 
waarin het bijna 14.5 gra-
den werd op het circuit en 
er pardoes met de absolute 
temperatuurrecords voor 
december werd geflirt. 

Zo’n sterke onbestendig-
heid betekent ook dat er 
regelmatig een heel aardig 
intermezzo tussen kan zit-
ten met felle zonnige pe-
rioden en een nagenoeg 
droog dagdeel in het Noord-
Hollandse. Heel veel dyna-
miek in de atmosfeer dus, 
hetgeen een krachtige wes-
telijke stroming verraadt, die 
ook hogerop goed doortim-
merd is en op ca. 5 kilometer 
hoogte windsnelheden tot 
250 km/u toelaat. 

Juist de woensdag had zo’n 
iets beter ‘tussenweermo-
ment’ waarop de buienac-
tiviteit iets minder was, de 
wind zich wat meer koest 
hield en we de zon wat  

vaker op bezoek hadden. 

De actuele temperaturen 
halen die piekwaarden van 
dinsdag niet meer voor-
lopig en we moeten het 
doen met een graad of 10 
vanaf nu. Donderdag wor-
den we weer deels natge-
regend door de volgende 
waterdrager bij een graad 
of 9 en andermaal een erg 
wild windbeeld en eigenlijk 
verandert er hoegenaamd 
niets daarna. 

Uit ‘het veld’ komen er al 
reacties binnen van men-
sen die denken dat we de 
winter over gaan slaan en 
dat december vorstvrij ver-
loopt, hetgeen een unicum 
zou zijn. Mocht december 
inderdaad op deze voet 
doorgaan wordt de maand 
ca. 4 graden te zacht en ook 
dat zou een novum zijn in 
de weerhistorie. 

Winterweer lijkt dus verder 
weg dan ooit! Toch is het 
onverantwoord om nu al te 
zeggen dat het met Kerst 
14 graden wordt. Volgende 
week meer over de -tamelijk 
kleine- kansen op eventueel 
kouder weer in de tweede 
maandhelft. 

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:
Genomineerden Uitgelicht

Martine en Ankie zijn genomi-
neerd vanwege hun enthousi-
aste inzet voor de zwem-, fiets- 
en wandelvierdaagse. Tien jaar 
geleden ontstond het idee. 
“Twee moeders die vonden dat 
er meer te doen zou moeten zijn 
voor kinderen in Zandvoort”, legt 
Martine uit. Ankie vult aan: “Op 
veel plaatsen in Nederland be-

stonden dit soort evenementen 
al, maar in Zandvoort nog niet. 
Toen hebben we voor het eerst 
de zwemvierdaagse georgani-
seerd.” Dat was dus tien jaar 
geleden (dit jaar jubileum!), een 
jaar later kwam de wandelvier-
daagse erbij en vijf jaar geleden 
ook nog de fietsvierdaagse (nog 
een jubileum!). “Er gaat ontzet-

Martine Joustra & Ankie Miezenbeek

Arlan heeft sinds 2000 zijn 
eigen viskar van Kroon Vis: 
“Elke ondernemer moppert 
dat het zo stil is in Zandvoort, 
maar bijna niemand doet daar 
wat aan. Ik vond dat er ook 
wat moest gebeuren.” Na het 
zien van een artikel over een 
zeepkistenrace, vond Arlan 
dat zoiets ook in Zandvoort 
moest komen, dus hij ging 
aan de slag. En met succes, 
want het was razend druk 
tijdens de zeepkistenrace op 
Koninginnedag. Ook aan in-
schrijvingen geen gebrek, het 
waren er maarliefst 63. 
Met de zeepkistenrace wilde 
Arlan niet persé een oude tradi-
tie terughalen naar Zandvoort, 
maar dat was wel de bedoe-
ling met de wielerronde en so-
lexrace. Dat evenement heeft 
hij ook in 2006 kunnen realise-
ren. “Ik heb het natuurlijk niet 
alleen gedaan. Ik ben alleen de 
aanstichter geweest. Je bent 

altijd afhankelijk van mensen 
die je helpen en van sponsors. 
Ik heb geluk met mijn vrien-
din; zij houdt alles voor me bij 
op de computer, zoals contact 
onderhouden met de spon-
sors.” Arlan is zo enthousiast 
dat in 2007 de zeepkistenrace 
(30 april) en de wielerronde 
(22 juli) weer worden gehou-
den. En eventueel nog een 
nieuw evenement, genaamd 
‘Het Lekkerste Weekend van 
Zandvoort‘, een soort eetfes-
tijn. “Zandvoort moet weer 

positief op de kaart gezet wor-
den”, vindt Arlan Berg. 

Wie zou volgens hem 
Zandvoorter van het Jaar moe-
ten worden? “Voor deze titel 
moet je iets betekenen voor 
Zandvoort, buiten je werk om. 
Maar, ondanks dat het zijn 
werk is, vind ik dat Hans Ernst 
veel heeft betekend voor ons 
dorp dit jaar. Daarnaast ga ik 
voor Klaas Koper, omdat hij 
Zandvoort op een heel bijzon-
dere manier promoot.”
 

Arlan Berg

tend veel tijd zitten in het orga-
niseren, maar we hebben een 
enorm grote groep vrijwilligers 
om ons heen, waarvoor wij het 
aanspreekpunt zijn”, vertellen de 
dames. Ook hun eigen kinderen 
assisteren bij elk evenement. De 
Stichting Zandvoortse 4daagse 
wordt goed gesponsord door de 
Zandvoortse middenstanders. 
Er komt zo veel meer bij kijken, 
vergunningen aanvragen, een 
cursus voor verkeersregelaars, 
etc. “Je moet je bedenken dat 
er tijdens de wandelvierdaagse 
ongeveer 1000 man op pad is, 
die allemaal veilig over straat 
moeten kunnen lopen. En het 
is zo leuk om de gezichten van 
de kinderen te zien wanneer 
ze hun medaille mogen halen, 
daar doen we het voor”, bekent 
Ankie.
 

Op de vraag wie ze zelf zouden 
verkiezen als Zandvoorter van 
het Jaar, geven de dames allebei 
dezelfde twee namen. Marjon 
Schouten, omdat ze zo jong en 
zo actief is als vrijwilligster, ze 
is bij elk evenement van Ankie 
en Martine weer aanwezig als 
EHBO. Ten tweede noemen 
ze Hilly Jansen, vooral omdat 
ze de muur op het Burg. van 
Fenemaplein met al die dolfij-
nen heeft gemaakt. 

Deze week stelen wij weer een aantal genomineerden aan u 
voor. Allereerst twee dames die vorig jaar ook al waren ge-
nomineerd. Dat was een aangename verrassing voor ze, net 
als dat ze dit jaar wéér op de lijst staan. Ankie Miezenbeek 
en Martine Joustra zetten zich al tien jaar vrijwillig in voor de 
Stichting Zandvoortse 4daagse. Vervolgens de 38-jarige Zand-
voortse ondernemer Arlan Berg. Hij is genomineerd omdat hij 
in 2006 zijn handen flink uit de mouwen heeft gestoken voor 
ons dorp. De weerkundige winter mag officieel pas enkele dagen 

oud zijn, maar het onvervalste herfstweer is nog niet van 
de lucht op Zandvoort en omgeving.



6 7

Zandvoortse Courant • nummer 49 • 7 december 2006

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

16 december…
Het 

eerste jaar 
Oomstee!

Keuzeweekmenu 
(ma t/m vrij)
€ 16,75

Wij heten u 
van harte welkom

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Vanaf deze 
week

ligt het Kerstmenu
ter inzage

Volgende week
in de Zandvoortse Courant:

Een zeer uitgebreid
Kerstmenu

samengesteld door onze 
‘smaakredactie’

Daarnaast heeft onze vinoloog
een heerlijk, bijpassend

wijnarrangement
samengesteld

Op de vraag waarom hij voor 
de christendemocraten koos 
kan hij simpel en snel ant-
woorden: “Ik kom niet echt 
uit een CDA-nest maar ben 
wel gereformeerd opgevoed. 
Ik ben het eens met de ideo-
logie en de opvattingen van 
het CDA, dat is de grootste 
reden dat ik hiervoor heb ge-
kozen. Ik kan mij daar volledig 
in vinden.”

Sandbergen heeft in de 
aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen van 
maart jongsleden, samen 
het CDA-programma over 
jongeren geschreven. Ook 
heeft hij, voortbordurend op 
de Sportnota 2004-2010 die 
onder verantwoording van de 
toenmalige CDA-wethouder 
Hans Hogendoorn het le-

venslicht had gezien, nieuw 
CDA-beleid op papier gezet. 
Als voorbeeld noemt hij een 
plaats voor een indoor-ten-
nisgelegenheid.

Sandbergen is lid van de com-
missies Planning & Control 
en Projecten & Thema’s. “Ik 
ben HBO afgestudeerd be-
drijfseconoom en ben dus ge-
interesseerd in cijfertjes, van-
daar P&C. Via P&T wil ik me 
gaan voorbereiden voor een 
raadlidmaatschap in 2010. 
Ik heb namelijk gemerkt dat 
ik bij de eerste vergaderin-
gen een beetje zenuwachtig 
en schuchter was. Ik heb nu 
mooi de tijd om te leren om 
later met redelijke ervaring in 
de raad te kunnen komen.”
Omdat het interview vlak 
voor de Tweede kamerverkie-
zingen plaatshad, gaf hij als 
voorspelling toch een hoog 
aantal CDA-zetels. Hij heeft 
gelijk gekregen.

De actie van het jaar

Gratis
geld:

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

                   We zijn genomineerd voor ‘Bakkerij van het 
jaar’! Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt 
gratis 5 ‘Nominaatjes’ ophalen in de winkel. 
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! 
Eigenlijk geven we dus geld weg.... 
We noemen het niet voor niets ‘de actie 
van het jaar’.

Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Dienstregelingen
Komende zondag gaan 
de nieuwe dienstregelin-
gen in werking van NS en 
Connexxion. Met de invoering 
van de nieuwe treindienst-
regeling is de rechtstreekse 
verbinding tussen station 
Zandvoort en Amsterdam CS 
na vele jaren weer hersteld. 
De ‘rechtstreekse’ stoptrein-
verbinding met Den Haag 
CS maakt plaats voor een 
Intercity naar de hoofdstad.
Omdat het feit van de her-
stelde rail-verbinding met 
Mokum te vieren, zullen 
waarnemend burgemeester 
Maij en wethouder Bierman 
vanuit hun woonplaats 
Amsterdam een feestelijke 
treinreis maken van CS naar 
Zandvoort. Ze zullen daarbij 
worden vergezeld door de 
Amsterdamse wethouder 
Herrema en NS-regiodirec-
teur H. Gelissen.
Het feest begint al om 
10.30 uur op CS waar een 
Zandvoortse Swingband 
en dorpsomroeper Klaas 
Koper het publiek zullen 
attenderen op de herstelde 
rechtstreekse treinverbin-
ding met Zandvoort. De 
feesttrein vertrekt om 11.15 
uur uit Amsterdam en arri-
veert om 11.42 uur op station 
Zandvoort. Het gezelschap 
zal met muziek verwelkomd 
worden. Waarnemend bur-
gemeester Maij en NS-regi-
odirecteur Gelissen zullen 
een speech houden. Met 
de trein van 12.18 uur zal 
het gezelschap weer rich-
ting Amsterdam vertrekken. 
Publiek is bij de korte cere-
monie van harte welkom.

Bus
B e w o n e r s  v a n  h e t 
Stationsplein en omgeving 
zijn teleurgesteld omdat de 
door velen gewenste ver-
binding tussen het plein 
en Zandvoort Noord in de 
nieuwe dienstregeling niet 
hersteld is. Wel staat vast dat 
in de zomermaanden lijn 84 
in juli en augustus weer de 
verbinding zal verzorgen met 
het Bloemendaalse strand. 

Jammer dat er ook voor de 
wintermaanden geen moge-
lijkheden zijn gevonden. Vele 
ouderen zowel uit het dorp 
als uit Noord zouden er mee 
geholpen zijn. Misschien dat 
het college zich nog eens sterk 
kan maken om ook deze ver-
binding weer in ere te herstel-
len?

Lift
Als de verbindingen allemaal 
weer hersteld zijn, is het nog 
maar de vraag of ouderen en 
gehandicapten gemakkelijk 
het perron kunnen bereiken. 
Er is toch een lift? Hoor ik 
velen van u zeggen. Er is een 
lift, maar… die is vaker buiten- 
dan inwerking. Vanaf de inge-
bruikname, die al heel lang op 
zich liet wachten, zijn er nog 
altijd problemen en na zoveel 
maanden moet helaas gesteld 
worden dat de lift op station 
Zandvoort voor oudere en/of 
gehandicapte treinreizigers 
een onberekenbare factor is. 
Velen stellen zich dan ook de 
vraag wie hier nu eindelijk iets 
aan gaat doen. Met de winter 
moet er toch gerekend kun-
nen worden op een optimale 
dienstverlening van de NS. 
Misschien dat deze zaak, die 
inmiddels bij vele inwoners 
irritaties en vragen opwekt, 
tijdens de reis van komende 
zondag voor goed opgelost 
kan worden. Dan zou het 
echt feest kunnen zijn op en 
rond ons historisch gezien 
fraaie aanlegplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen! Of 
zou de lift voor komende zon-
dag alsnog gerepareerd zijn? 
Het zou wel opvallend zijn!

‘Drukker’
In zijn woonplaats Doetinchem 
is vorige week Cor de Vries 
overleden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog stencilde Cor de 
Vries van 1 november 1944 tot 5 
mei 1945 dagelijks het verzets-
blad ‘De Kleine Patriot’. Samen 
met tekenaar Jack van den Bos 
en redacteur Arend Bos werd 
de Zandvoortse bevolking op 
de hoogte gehouden van de 
oorlogssituatie en alles wat 
daarmee te maken had. Van 

dit moedige trio is nu alleen 
redacteur Arend Bos nog in 
leven. Vanaf 1 november 1972 
tot aan zijn pensionering in 
1986 was De Vries directeur 
van het Doetinchemse be-
jaardentehuis ’t Weerdje. 
Ook was hij negen jaar lang 
penningmeester van de voet-
balclub ‘De Graafschap’.

Jeu de Boules

De nieuwe Jeu de Boules- 
banen van JBV Zandvoort-
meeuwen aan de Thomson-
straat liggen er al maanden 
schitterend bij en ook het 
clubgebouw mag er zijn. 
Maar er wordt nog niet ge-
speeld. Mogelijk komt daar 
binnenkort verandering in 
want afgelopen maandag 
is begonnen met de aanleg 
van de noodzakelijke aanslui-
tingen op de voorzieningen 
van de nutsbedrijven. We zijn 
benieuwd wanneer de inzet 
van de Zandvoortmeeuwen 
leden beloond wordt en zij 
hun eigen sportpark in ge-
bruik kunnen nemen?

Merkwaardig
In de Hulsmanstraat is on-
langs een woning leeg ge-
komen. De voormalige be-
woner heeft in zijn voortuin 
volgens omwonenden nog 
het nodige op te ruimen. 
Het schijnt er een flinke rot-
zooi te zijn. Wie het op gaat 
ruimen is hoogst onzeker, 
want verhuurder EMM liet 
omwonenden desgevraagd 
weten dat het geen zaak is 
van de woningcoöperatie. 
De vraag mag gesteld wor-
den hoe EMM de voormalige 
bewoner(s) denkt te gaan be-
wegen de tuin alsnog schoon 
op te leveren. Het zal toch 
niet zo zijn dat deze taak 
voor de nieuwe bewoner(s) 
is weggelegd?

Politiek
Andor Sandbergen via ZFM 

naar bijzonder commissielid
Andor Sandbergen (32) is als 
presentator van Goedemor-
gen Zandvoort, het zater-
dagochtend live actualitei-
ten programma van locale 
omroep ZFM, in de politiek 
geïnteresseerd geraakt. De 
politiek begon bij hem te 
kriebelen. Toen een buurman 
van zijn ouders een paar jaar 
geleden vroeg of hij in de 
schaduwfractie van het CDA 
zitting zou willen nemen, 
heeft hij nog wel een poosje 
nagedacht maar na enig aan-
dringen stemde hij toch in.

Andor Sandbergen
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Hulp bij dementie in de Zorgstraat
‘Draagnet: thuis in dementie’. Een simpele maar doeltreffende 
brochure geeft in het kort aan wat ‘Draagnet’ zoal betekenen 
kan. Voor Carla Gandolfi en Nelda Steffens van Draagnet is 
hun uitvalbasis het kantoor in de Zorgstraat. Iedere inwoner 
van Zandvoort kan een beroep op hun diensten doen.

Het werkgebied van ‘Draag-
net’ omvat heel Zuid-Kenne-
merland en beschikt daarmee 
over een aanzienlijk netwerk. 
De organisatie heeft gespe-
cialiseerde kennis in huis om 
thuiswonende dementerende 
mensen en hun mantelzorger 
te ondersteunen. 

In Zandvoort en omgeving wer-
ken Carlo Gandolfi en Nelda 
Steffens voor Draagnet.
“Wij zorgen ervoor dat de de-
menterende mens de verzor-
ging krijgt die het beste bij 

hem of haar past”, licht Carla 
toe. “Bij die keuze staan we 
helemaal los van welke zorg-
aanbieder dan ook”, vult haar 
collega Nelda met nadruk aan. 
Draagnet ondersteunt en be-
geleidt thuiswonende mensen 
met dementie, hun naasten 
èn de mantelzorgers. Langer 
en verantwoord in de eigen, 
vertrouwde omgeving blijven 
wonen staat voorop.

Als er geestelijk iets niet in 
orde is met iemand, kunnen 
de medewerkers van Draagnet 

die persoon in alles begeleiden. 
Ook de mantelzorger kunnen 
zij in zijn of haar werkzaam-
heden van advies dienen. Hun 
werk begint met een huisbe-
zoek, waarna de dames de 
eerste voorzichtige conclusies 
kunnen trekken. Indien nodig 
doen ze een beroep op de huis-
arts en/of psycholoog. “Maar 
te allen tijde hebben wij een 
diagnose van arts of geriater 
nodig”, merkt Nelda op. 

Met name dementerende 
mensen raken snel de weg 
kwijt in het doolhof van zorg-
land. Om de juiste weg te 
wijzen staat Draagnet voort-
durend klaar. En zoals de bro-
chure stelt: “Draagnet is voor 
alle mensen waarbij de diag-
nose dementie is gesteld.”

Zorgstraat

Actie levert veel geld voor boeken op
Een actie van Telefoongids bv heeft de Oranje Nassauschool 
aardig wat geld opgeleverd. Dat geld kan gebruikt worden om 
nieuwe leesboeken aan te schaffen.

Telefoongids bv, uitgever van 
de telefoongids, is van mening 
dat zij dermate veel papier 
gebruikt en in omloop brengt, 

dat zij alles moet doen om 
zoveel mogelijk oude gidsen 
terug te krijgen om te laten 
recyclen. Via de actie ‘Boeken 

voor boeken’ op basisscholen 
door het hele land krijgen zij 
veel terug. De scholen krijgen 
voor het aantal oude gidsen 
die zij inleveren geld voor de 
aanschaf van nieuwe leesboe-
ken voor de school. 

In Zandvoort deed de Oranje 
Nassauschool mee met de 
actie ‘Boeken voor boeken’. 
Maar liefst 1067 stuks werden 
er ingeleverd. Eigenlijk nog 
meer maar de ingeleverde 
‘Gouden Gidsen’ telden niet 
mee. Groep 8a werd school-
winnaar met iets meer dan 
400 ingeleverde telefoonboe-
ken. Met de actie verdiende de 
Oranje Nassauschool in totaal 
€214 en groep 8a ontving een 
zitzak en een oorkonde voor 
in de klas. Dat worden een 
heleboel spannende of min-
der spannende boeken voor 
de leerlingen.

Gesigneerde CD’s DJ Roog & Erick E bij ZFM Zandvoort
In het programma Sea It van de lokale omroep ZFM Zandvoort 
worden komende vrijdag een aantal gesigneerde cd’s wegge-
geven van DJ’s Roog & Erick E. Door middel van een prijsvraag 
kan vrijdagavond tussen 21.00 en 00.00 uur ingebeld of ge-
maild worden. 

Housequake is de grote club-
sensatie van dit moment. Het 
muzikale samenwerkings-
verband van de Nederlandse 
dj’s Roog & Erick E doet heel 

clubland momenteel op zijn 
grondvesten trillen. Voor ie-
dereen die het Housequake 
gevoel nog niet heeft mee-
gemaakt en iedereen die er 

niet genoeg van kan krijgen: 
luister deze vrijdag naar het 
populaire dance programma 
Sea It op ZFM Zandvoort (elke 
vrijdagavond tussen 9 en 12). 
In deze uitzending worden 
namelijk een aantal door Roog 
en Erick E gesigneerde exem-
plaren van de pas verschenen 
Housequake cd/dvd weggege-
ven! Voor meer info bezoek je 
de website: www.seait.nl

Nieuwe franchisenemer 
in Bakker Bertram

Bakker Bertram op het 
Raadhuisplein heeft sinds 4 de-
cember een nieuwe eigenaar. 
Zandvoorter Marcel Petschi, al 
een tijd werkzaam in de bak-
kerij, heeft als franchisenemer 
de stoute schoenen aange-
trokken en is zelfstandig on-
dernemer geworden. Petschi 
heeft grote plannen met het 
bedrijf. In eerste instantie zal 
hij het volledige assortiment 
dat zijn klanten gewend zijn, 
blijven voeren. Belegde brood-
jes om mee te nemen is bijna 
een ‘must’ en ook de service 

van een kopje koffie of thee 
met een belegd broodje bij 
hem in de winkel, blijft hij in 
ere houden. Wat een nieuwe 
service gaat worden, is het 
bezorgen van brood en andere 
zaken uit zijn assortiment. Hij 
is van plan dat te gaan doen 
met een ouderwetse trans-
portfiets, zo eentje met een 
tenen mand voorop. Wanneer 
die service ingaat, is nog niet 
bekend maar dat het aan zal 
slaan is zeker! Bakker Bertram 
is geopend van 08.00 uur tot 
17.00 uur.

De nieuwe groep rondom Zandvoorter Patrick van Kessel, heeft 
zaterdagavond een volledige afgeladen café Alex opgeleverd. 
VanKessel was zo goed bezig dat zij na het optreden maar 
liefst zes contracten voor nieuwe optredens kon noteren.

Alex van den Bor, eigenaar van 
café Alex, was ook aangenaam 
verrast met de groep. Van den 
Bor wil, samen met Willem 
Pastoors de nieuwe eigenaar 
van Het Wapen van Zandvoort, 
het Gasthuisplein nieuw leven 
inblazen. Met optredens van 
groepen als VanKessel zijn zij 
op de goede weg!

VanKessel trekt volle zaal

Een balletje kan raar rollen. 
De Zandvoortse kunstenares 
Marga Duin, over wie deze 
krant onlangs een artikel 
wijdde over haar deelname 
aan een expositie in een New 
Yorkse galerie, werd in de 
Amerikaanse Hoodstad gale-
rie ontdekt door een Italiaanse 
kunstkenner. Ze werd uitgeno-
digd voor deelname aan een 
tentoonstelling in Italië. Aan 
de expositie namen 48 kun-
stenaars deel van over de ge-
hele wereld; Australië, Nieuw 
Zeeland, Argentinië, Mexico, 

Korea, Canada, USA etc. Vijf 
kunstenaars kregen een prijs 
voor bijzonder werk, waaron-
der de Zandvoortse. Hoe een 
balletje raar rollen kan … 

Zandvoortse kunstenares 
fascineert Kunstwereld

Groep 8a van de Oranje Nassauschool

Patrick van Kessel

Marga Duin

Marcel Petschi

NIEUW

Nick ten Broeke F.: 023 - 5 732 007
Emmaweg 21 M.: 0655 - 13 03 65

2042 NT ZANDVOORT E: nick@vrijehuizenmarkt.nl

• Halfvrijstaande woning, omgeven door een zeer
besloten tuin (achtertuin op het zuiden), met
eigen oprit en garage!

• Gelegen in een zeer rustige woonwijk aan de
rand van het “Groene Hart” op een perceel van
ruim 350 m2 ;

• Entree, hal, toilet, ruime en lichte woonkamer
met open haard en schuifpui naar de achtertuin,
keuken met zicht op en toegang tot achtertuin,
eenvoudige badkamer met douche, wastafel en
2e toilet, 4 slaapkamers;

• Balkon op het zuiden en een keurig onder-
houden, royale tuin met een totale oppervlakte
van ca. 200 m2;

• Omgeven door veel groen, biedt deze woning en
tuin optimale privacy!

• Woonoppervlakte ca. 140 m2, perceel ca. 350 m2,
inhoud ca. 370 m3.

• Karakteristieke, halfvrijstaande woning in 
autoluwe straat aan de rand van de duinen!

• Gelegen in de geliefde “Vogelbuurt” op een
steenworp afstand van de duinen, tegenover 
het “Zwanenmeertje”!

• Inclusief eigen oprit voor meerdere auto's en 
een garage;

• Entree, hal, toilet, L-vormige woonkamer met
open haard, open keuken, badkamer met ligbad
en wastafel, separaat 2e toilet, 3 slaapkamers,
ruime zolderkamer bereikbaar via vlizo trap, 
2 balkons;

• Voortuin op het (noord)oosten en besloten, ruime
achtertuin op het (zuid)westen met achterom;

• Deze woning dient volledig gemoderniseerd te
worden;

• Woonoppervlakte ca. 115 m2, perceel ca. 360 m2,
inhoud ca. 275 m3.

Vraagprijs: 
� 579.000,-  k.k.

Burgemeester Nawijnlaan 34  Zandvoort

Vraagprijs: 
� 529.000,-  k.k.

Vraagprijs: 
� 229.000,-  k.k.

Leeuwerikenstraat 5 Zandvoort

Vondellaan 6  Zandvoort

• Zeer royale 2 onder 1 kap woning met garage
en oprit voor meerdere auto's!

• Gelegen op een perceel van maar liefst 326 m2

in de kindvriendelijke, rustig gelegen woonwijk
“Park Duijnwijk”;

• Entree, hal, toilet, royale woonkamer met luxe,
klassieke open keuken voorzien van div. inbouw-
apparatuur, openslaande deuren naar de voortuin,
schuifpui naar de achtertuin, bijkeuken/garage,
luxe badkamer met whirlpool, stoomcabine en
wastafel, 2e toilet, 3 ruime slaapkamers 
(voorheen 4);

• Balkon en voortuin op het zuiden gelegen en
royale, besloten achtertuin op het noorden
gelegen;

• Riant wonen op een rustige plek in Zandvoort!
• Woonoppervlakte ca. 195 m2, inhoud ca. 470 m3.

Vraagprijs: 
� 559.000,-  k.k.

Van Lennepweg 65-37 Zandvoort

Vraagprijs: 
� 429.000,-  k.k.

Woningaanbod Zandvoort

Vraagprijs: 
� 789.000,-  k.k.

•Dé leukste courtage van Nederland *; 
•No Cure, No Pay;
•Gratis zoekopdracht voor uw droomhuis;
•Enorme database met kopers;
•Gratis waardebepaling van uw woning;
•Scherpste hypotheekadvies, ook voor 

oversluiten;
•Bezoek de website voor ons totale aanbod 

in Zandvoort eo;
•Bel of mail ons voor een afspraak!

* Vraag naar de voorwaarden

BEL 023 - 5 731 999

www.vrijehuizenmarkt.nl

Sara Roosstraat 17  Zandvoort

• Charmante halfvrijstaande woning met ach-
terom en besloten tuin in geliefde
“Letterkundigen” buurt!

• Gelegen nabij het station, op loopafstand van
strand, zee, duinen en het centrum van
Zandvoort;

• Entree, hal, toilet, zonnige woonkamer voor-
zien van een eikenhouten parketvloer en toe-
gang tot de achtertuin, nette open keuken,
luxe badkamer in grieks/romeinse stijl, voor-
zien van whirlpool, separate doucheruimte,
wastafel en 2e toilet, aparte ruimte voor was-
en droogcombinatie, 2 ruime slaapkamers;

• Voortuin op het westen gelegen en fraai aan-
gelegde, besloten achtertuin op het oosten;

• Deze woning is nagenoeg geheel gereno-
veerd, uw bezichtiging waard!

• Woonoppervlakte ca. 100 m2, perceel ca. 110
m2, inhoud ca. 225 m3.

Koninginneweg 43  Zandvoort

NIEUW

• Een verrassend ruime, uitstekend onderhouden
hoekwoning bestaande uit 3 woonlagen met
riante uitbouw, inpandige garage en tuin op
het zuiden in kindvriendelijke woonomgeving!

• Indeling begane grond: entree, hal, toilet, zeer
royale woonkamer met schuifpui naar balkon
en een aangrenzende eetkamer, luxe open keu-
ken voorzien van diverse inbouwapparatuur;

• Indeling souterrain: entree, hal, royale slaapka-
mer/praktijkruimte met toegang tot de achter-
tuin, berging met sauna, was/droogruimte,
inpandige garage voorzien van verwarming;

• Indeling 1ste verdieping: entree, hal, 3 slaap-
kamers, moderne badkamer voorzien van
ligbad, wastafelmeubel en 2e toilet;

• Deze woning is uitermate geschikt voor 
kantoor/praktijk aan huis, maar ook een gezin
met meerdere kinderen vindt in deze woning
meer dan voldoende ruimte!

• Woonoppervlakte ca. 190 m2, 
perceel ca. 126 m2, inhoud ca. 410 m3.

• Een uniek, vrijstaand woonhuis met maar liefst
5 (optie tot 6) verhuurbare appartementen,
gesitueerd in het “Groene hart” van Zandvoort!

• Indeling privé woongedeelte: entree, hal, toilet,
sfeervolle woonkamer met schouw en open-
slaande deuren naar de achtertuin, luxe 
keuken/eetkamer vzv div. inbouwapp., kantoor,
royale, luxe badkamer met ligbad en wastafel-
meubel, separate doucheruimte, riante slaap-
kamer en royale kelder;

• Alle 5 appartementen beschikken over een
eigen keuken met koelkast, kook-, koffie- en
thee faciliteiten, een eigen badkamer met
douche en toilet, een TV, een internetverbin-
ding, een 2-persoonsbed en een zit/eetgedeelte;

• 2 opritten die plaats bieden aan in totaal 6 auto's;
• Een royale, fraaie aangelegde tuin (privé) 

met diverse terrassen en zitgedeeltes en een
overdekte tuinkamer met open haard;

• Woonoppervlakte ca. 230 m2, perceel ca. 552 m2,
inhoud ca. 590 m3.
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Valent: heel vertrouwd
ook in hulp bij het huishouden

Valent is een ervaren zorgorganisatie. Met zo’n 2500 medewerkers
staat Valent al jarenlang garant voor zorg in een groot aantal
gemeenten in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek, net ten zuiden van
Haarlem. En vanaf 1 januari 2007 kunt ook ú terecht bij Valent
voor huishoudelijke hulp. Op de vertrouwde manier.

Onze medewerkers willen graag met u kennismaken. Wilt u meer
weten over huishoudelijke hulp of over Valent? Belt u ons dan op het
volgende nummer: 071 409 33 33. Of kijk op www.valentrdb.nl

Muzikaal cadeau! 

Van oudsher is het een goede

gewoonte om bij kennismaking

iets mee te nemen. U krijgt van

Valent een uniek cadeau bij het

eerste bezoek van de huishoude-

lijk medewerker: sprookjes van de

Haarlemmer Godfried Bomans

op muziek-cd, alleen voor nieuwe

cliënten van Valent.

Thuiszorg anno 2006

Gezinszorg rond 1950

WWW.VALENTRDB.NL

Internet belangrijkste kennisbron 
voor informatie WMO

De meest ingrijpende wet komt eraan. Al over één maand wordt 
de WMO van kracht. Al sinds ruim één jaar buigen overheden 
en maatschappelijke organisaties zich over de invoering ervan. 
Sinds kort wordt ook de burger bij het proces betrokken.

De Zandvoortse wethouder 
Gert Toonen heeft toegezegd 
dat rond februari volgend jaar 
een op Zandvoort gerichte 
brochure zal verschijnen. 
Intussen moet ieder het stel-
len met internet, de wekelijkse 
gemeentelijke advertentie in 
deze  courant, een Postbus 
51-folder, voorlichting van het 
Zorgloket in Huis in de Duinen 
(HID) en informatie van Loket 
Zandvoort.

Internet
De nieuwe wet bestrijkt 
bijna alle gebieden van het 
maatschappelijk leven. De 
Welzijnswet, de Wet voorzie-
ningen gehandicapten en de 
huishoudelijke verzorging uit 
de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten gaan op in de 
WMO. Een overzicht van alle 
informatie is te vinden op 
het internet. De wet is be-

al veel. Vragen als: ‘Ik heb nu 
huishoudelijke hulp, mag ik 
die houden?’ en ‘Wat is een 
persoons gebonden budget 
(pgb)?’ Ook is er de mogelijk-
heid om zelf via de computer 
vragen te stellen.

Meer websites
Zeer belangrijke zaken binnen 
de WMO als de ‘civil society’ wor-
den toegelicht. Ook vervoers-, 
mantelzorg- en woonvoorzie-
ningen zullen via de gemeen-
ten gaan lopen. Vragen over 
dergelijke zaken zijn niet alleen 
te vinden op de overheidssite 
www.info-wmo.nl maar ook op 
sites van belangenorganisaties 
als de mantelzorglijn (http://
mezzo.nl/Mantelzorg), www.
thuiszorg-gids.nl en www.
rechtopwmo.nl.

dacht door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). De internetsite 
van VWS biedt dan ook een 
bron van de meest noodzake-
lijke informatie.

Specifieke informatie 
‘Iedereen moet kunnen mee-
doen in de maatschappij’ is het 
motto van de WMO. Omdat de 
gemeentebesturen het dichtst 
bij de burger staan, wordt de 
wet niet meer door ‘Den Haag’ 
uitgevoerd, maar door de lo-
kale overheden. Elke gemeente 
zal daarbij eigen accenten leg-
gen. Dat is dan ook de reden 
dat de regeringssite alleen 
maar algemene inlichtingen 
geven kan. Specifieke infor-
matie dient iedere gemeente 
aan haar burgers te gaan ver-
strekken. De site van het mi-
nisterie beantwoordt via de 
rubriek ‘Veelgestelde vragen’ 

‘Zorg is meer dan een economische dienstverlening’
Zorg per opbod verkopen. Onopgemerkt zijn twee zorgverzeke-
raars daarmee op internet al bezig. Een ‘veiling’ is volgens de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een goed instrument om zorg 
te verdelen. De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) 
ziet echter met een dergelijke veiling een afglijden van men-
selijke waarden.

Achmea en Menzis organiseren 
al internetveilingen voor kraam-
zorg. De twee zorgverzekeraars 
beweren alleen afspraken te 
maken met instellingen die aan 
de kwaliteitseisen voor kraam-
zorg voldoen. “Zij zetten een 
vraag naar zorg van een cliënt 
op internet en zorginstellingen 
hebben dan zeven dagen de tijd 
om een bod te doen”, zo meldt 
de Thuiszorggids. “Ook voor ge-
meenten kan de WMO-zorg per 
internet geveild worden.”

Concurrentie in zorg
De internetsite www.zorgvei-
ling.nl gaat veilingdiensten op 
internet verlenen. Niet alleen op 

beweerd dat het inkopen van 
zorg via een veiling past in het 
nieuwe zorgstelsel. De overheid 
treedt terug en er komt meer 
concurrentie, heet het. Als ‘kriti-
sche zorgconsumenten’ moeten 
burgers de zorgaanbieders afre-
kenen op prijs, service en kwa-
liteit. Zorgaanbieders kunnen 
op hun beurt met elkaar onder-
handelen over hoeveelheid, prijs 
en kwaliteit van de zorg. Het is 
echter maar de vraag of mensen 
een vuist kunnen maken tegen 
de groeiende machtsposities 
van zorgaanbieders. 

Te zakelijk
Over zorg kun je onderhande-
len en je kunt het zelfs veilen. 
“Door uitwassen zoals het vei-
len van zorg, wordt de mense-
lijke maat uitgehold”, meent 
drs. Gerrie Abrahamse, be-
leidsmedewerker bij de PCOB. 
Hij vindt de verzakelijking te 
ver doorschieten.

het gebied van kraamzorg, maar 
op alle terreinen van zorgverle-
ning zoals huishoudelijke zorg, 
persoonlijke verzorging, groeps-
vervoer, rolstoelvervoer tot me-
dische hulpmiddelen aan toe. 
De ouderenbond PCOB vindt dat 
een dergelijke veiling de morele 
en maatschappelijke waarden 
van de zorg in Nederland on-
deruit haalt: “Alles rond de zorg 
verwordt tot een vorm van eco-
nomische dienstverlening. Als 
een dergelijke kille houding in 
zorgland maatgevend wordt, 
degenereert menswaardige zorg 
tot niet meer dan een econo-
misch product.” Minister Hans 
Hoogervorst (VVD) heeft steeds 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf 1 januari 2007 krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

Dat WMO óók mogelijkheden 
biedt bewijst Breda

De WMO staat voor de deur. De nieuwe welzijnswet biedt 
óók onvermoede kansen voor zowel overheid als burger, 
iets waar Breda mee scoort. Onlangs heeft de gemeente 
een prijs gewonnen voor het beste WMO-project. Menig 
lokaal bestuur kan aan de Brabantse gemeente een voor-
beeld nemen.

Vierhonderd vertegenwoor-
digers van gemeenten in het 
land kozen vandaag de proef-
tuin WMO Breda tot de beste 
van Nederland. Breda kreeg de 
bijbehorende Gouden Piloot 
Award uit handen van VNG-
directeur W. Kuiper. 

Kansen
Terwijl veel gemeentebestu-
ren lijdzaam wachten op de 
WMO-regels die vanuit ‘Den 
Haag’ komen, gingen gemeen-
ten als Breda al inspelen op 
de nieuwe wet. Constructief 
denkende ambtenaren ont-
dekten al snel welke kansen 
de wet, naast beperkingen, te 
bieden heeft. Weliswaar zijn 
de aanloopkosten soms hoger, 
de kosten op langere termijn 
dalen of worden zelfs nihil.

WMO-Brochure
Als een van de weinige ge-
meenten is Breda al eind 
2005, samen met haar inwo-
ners, begonnen aan de voor-
bereidingen van de nieuwe 
welzijnswet. “De Wmo is om-
vangrijk en ingrijpend, maar 
voor onze gemeente zeker 
geen donderslag bij heldere 
hemel”, aldus Wethouder van 
Sociale Zaken M. Heerkens. Hij 
toont de gemeentelijke WMO-
brochure, die met veel succes 
al een jaar in gebruik is. Met 
deze speciale brochure berei-
den gemeente en inwoners 
zich voor op de komst van de 
nieuwe welzijnswet WMO. De 
folder ‘Breda op weg naar de 
WMO’ behandelt in heldere, 
begrijpelijke taal alle facetten 
van de WMO. Kennismaking 
met de WMO, Waarom is een 

nieuwe wet nodig, Wat mag 
u van de gemeente Breda 
verwachten? De Zandvoortse 
wethouder Gert Toonen heeft 
voor de inwoners een WMO-
folder aangekondigd voor fe-
bruari 2007.

Zelf hulp bieden
Het winnende Bredase pro-
ject loopt onder de naam 
‘over schuttingen en gerani-
ums’. In enkele wijken wer-
ken diverse welzijnsinstellin-
gen samen om mensen met 
een handicap uit hun isole-
ment te halen. Wethouder 
Heerkens: “Tachtig procent 
van de hulpvraag is terug te 
voeren op eenzaamheid, op 
dagbesteding.” De kunst is 
nu, stelt Heerkens, om ook 
bij een kleine hulpvraag die 
niet precies binnen de instel-
ling past, niet meteen door 
te verwijzen. „De kunst is om 
je ogen en oren open te hou-
den en zèlf hulp te bieden.” De 
proeftuin WMO Breda richt 
zich op de bevordering van de 
maatschappelijke deelname 
van mensen met een beper-
king. Verder ontwikkelt de 
gemeente Breda methoden 
om burgers ook te bereiken 
die niet zo snel naar een loket 
zullen gaan.

Beter zicht
Met de komst van de WMO 
krijgen gemeenten de regie 
over maatschappelijke pro-
jecten omdat zij beter zicht 
hebben op de plaatselijke 
situatie dan de rijksoverheid. 
De nieuwe wet gaat over veel 
meer terreinen d an alleen de 
huishoudelijke verzorging.

Wethouder Gert Toonen

www.zandvoortpas.nl
voor alle aanbiedingen van deze week 
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Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070

ONZE KOELKAST IS 
GROTER 

DAN DE UWE!!!!!!
Haal tijdig uw bestelformulier voor hartige 
gerechten, wijn en gebak voor de Kerstdagen.
Voor hartige gerechten is de uiterlijke 
inleverdatum 18 december voor 18.00 en voor  
uw kerstgebak is dit donderdag 21 december 
voor 11.00 uur.

LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U kunt uw Kerst-versbestelling bij ons ophalen 
tot zondag 24 december voor 17.00 uur.

Hema – Raadhuisplein 1 - Zandvoort

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp)
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Vorie week vrijdag werd in de Gereformeerde Kerk aan de Juli-
anaweg het boek ‘Brugstraat 15’ officieel ten doop gehouden. 
Het boek werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met 
een nostalgisch tintje. Vele voormalige leden van de in 2002 
opgeheven Nederlandse Protestanten Bond (NPB) troffen el-
kaar nog éénmaal in eigen kring. 

meenschappen in Zandvoort. 
Zo kregen ds. Verwijs en pastor 
Duijves een poster over de NPB 
aangeboden, met de wens dat 
zij de oecumenische fakkel na 
het wegvallen van de NPB en 
de Gereformeerde Kerk zul-
len blijven dragen. Ds. Verwijs 

kreeg bovendien een ets van 
de Protestantse Kerk aan het 
Kerkplein overhandigd, waar-
mee volgens mevrouw Schram 
werd uitgedrukt dat de discus-
sie, die vele jaren gevoerd werd 
tussen NPB en de voormalige 
Ned. Hervormde Kerk, positief 
is afgesloten. Zij vroeg Verwijs 
als teken daarvan de ets een 
plaats te geven in de kerk.

Gedenkbord
Tot het slot van de bijeen-
komst presenteerde mevrouw 
Schram een bordje met de 
tekst: “Dit pand was tot 1924 
een schilderswerkplaats. 
Daarna is het verbouwd tot 
kerkzaal en vergaderruimte 
van de Zandvoortsche Kring 
‘Godsdienstig Leven’. De vrij-
zinnige geloofsgemeenschap 
was hier tot 2002 actief als 

afdeling van de Nederlandse 
Protestanten Bond (NPB)”. 
Het gedenkbord zal worden 
aangebracht zodra het pand 
Brugstraat 15 - thans in ge-
bruik bij AFAFA en eigendom 
van EMM – een dringend 
noodzakelijke opknapbeurt 
heeft ondergaan.

Boek
Het ruim 140 A4-pagina’s 
tellende boekwerk over de 
historie van de Nederlandse 
Protestanten Bond afdeling 
Zandvoort verhaalt, aan de 

hand van 
jaarversla-
gen en door 
leden inge-

zonden herinneringen, over 
de geschiedenis van deze ge-
loofsgemeenschap. Die ont-
stond nadat de hervormde 
kerkenraad in 1924 had gewei-
gerd een beroep te doen op ds. 
N. Padt, die destijds als hulp-
predikant verbonden was met 
de kerk aan het Kerkplein. Uit 
protest tegen deze weigering 
werd de Zandvoortsche Kring 
Godsdienstig Leven opgericht, 
die in 1928 de naam wijzigde 
in Nederlandse Protestante 
Bond en vanaf 1980 tot aan 
de opheffing in 2002 te 
boek stond als Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB-
Zandvoort.
Het geheel is omlijst met 
talloze foto’s, die niet alleen 
een beeld geven van de ge-
schiedenis van de NPB, maar 
ook van de Zandvoortse oe-

cumenie, waarvan 
de NPB altijd een 
groot voorvechter 
is geweest.
De historie van de 
NPB, waarbij in de 
loop van het be-
staan een groot aan-
tal vooraanstaande 
Zandvoorters als 
PvdA-wethouders 
Arie Kerkman en 
Ide Aukema waren 
aangesloten, komt 
in ‘Brugstraat 15’ 
uitmuntend naar 
voren.

Het boek ‘Brugstraat 
15’ is vanaf heden 
voor €  10,00 te 
koop bij Boekhandel 
Bruna Balkenende 
a a n  d e  G ro t e 
Krocht.    

Hulp bij auto te water

Nederland is een waterrijk 
land. Het gebeurt dan ook 750 
à 800 keer per jaar dat er een 
auto in het water terecht komt. 
Dit heeft in de meeste geval-
len alleen materiele schade 
als gevolg. Toch is er vaak ook 
persoonlijk letsel en in het erg-
ste geval zelfs een dodelijke 
afloop. Een angstaanjagende 
gedachte, ook omdat mensen 
vaak niet precies weten hoe 
ze moeten handelen. Op de 
website www.hulpbijautote-
water.nl wordt uitgelegd wat 
men het beste kan doen in een 
dergelijke situatie,  om snel en 
veilig uit de auto te ontsnap-
pen. 

Stappenplan
Het belangrijkste dat u moet 
onthouden is niet wachten, 
maar direct de auto uit! In de 
praktijk blijft een auto nog 
enkele minuten drijven, vol-
doende tijd dus om het stap-
penplan te doorlopen en snel 
de auto te verlaten. Er wordt 
beschreven hoe men in vier 
stappen snel en veilig de auto 
kan verlaten. Stap 1: Verlichting 
aan, stap 2: Gordels los, stap 
3: Open het zijraam, stap 4: 
Verlaat de auto.

Veiligheidshamer 
Natuurlijk is bovenstaande 
handelwijze afhankelijk van 
de situatie en manier waarop 
de auto in het water terecht-
komt. Hoe het ook gebeurt, het 
is raadzaam in de auto enkele 
standaard voorzorgsmaat-
regelen te treffen. De beste 
investering is de veiligheids-
hamer, waarmee snel en veilig 
een zijruit kan worden ingesla-
gen. Vaak zijn deze hamers ook 
voorzien van een autogordel-
mes om snel de gordels door te 
snijden. Een veiligheidshamer 
moet op een goed bereikbare 
plaats worden bevestigd. De 
meest ideale plaats voor een 
veiligheidshamer is links of 
rechts aan de middenconsole. 
Sinds korte tijd is er ook een 
waarschuwingslicht voor de 
achterruit leverbaar. 

Cursus
Een andere manier om voorbe-
reid te zijn op een mogelijk fata-
le val in het water, is het volgen 
van een speciale cursus ‘Auto te 
water’. Tijdens deze cursussen 
kunnen mensen in een zwem-
bad, bijgestaan door duikers, 
oefenen met de ontsnapping 
uit een zinkende auto. 

Ook ds. Verwijs namens de 
Protestantse Kerk Nederland 
en pastor Duijves met zijn 
voorganger Kaandorp namens 
de RK-kerk woonden de bijeen-
komst bij. De laatste voorzit-
ter, mevrouw Schram, presen-
teerde niet alleen het boek 
maar leidde 
ook de bij-
eenkomst . 
In haar wel-
komstwoord schetste zij zaken 
die velen aan deze uit 1924 da-
terende geloofsgemeenschap 
hebben gebonden. 

Verbondenheid
Het programma bestond onder 
andere uit een tweetal voor-
drachten van de Haarlemse 
pastoraal werkster mevrouw 
R. Hoogewoud-Verschoor en 
Joke de Jong. Daarin kwam 
duidelijk naar voren waarom 
velen in Zandvoort zich bijna 
tachtig jaar met de geloofsge-
meenschap aan de Brugstraat 
15 verbonden voelden. Het ge-
heel werd omlijst door zang 
van enkele heren van het 
Vocaal Ensemble.

Eerste exemplaar
Tijdens de presentatie van 
het boek maakte mevrouw 
Schram bekend dat 
het eerste exem-
plaar zal worden 
overhandigd aan een 
dochter van ds. Padt, 
die tegenwoordig 
in een verzorgings-
huis in Apeldoorn 
woont. Ook de laat-
ste bestuursleden 
mevrouw Janssen 
en de heren Bakker 
en De Jong mochten 
uit handen van me-
vrouw Schram een 
exemplaar in ont-
vangst nemen. 

Discussie afgesloten
Tijdens de bijeen-
komst besteedde 
mevrouw Schram 
ook aandacht aan de 
verhoudingen met 
de andere geloofsge-

Officiële doop van boek ‘Brugstraat 15’

“een boeiend boek over een Vrijzinnig 
Protestantse Geloofsgemeenschap”

Gezocht: Lucky

Ik heet Lucky en ben van mijn 
logeeradres op de Schelp weg-
gelopen en wil naar mijn huis 
aan de Nieuwstraat 1b toe. 

Indien u mij heeft gezien, wilt 
u dan alstublieft bellen met 
06-44810403. Mijn oppas is 
zo bezorgd.
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RADIO  +  TV

Zondag
08.00 Countrytrack (H)
10.00 ZFM Jazz
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zondag in 
 Kennermerland
17.00 Golden ZFM (H)
18.00 Bijzonder Zandvoort (H)
19.00 ZFM Klassiek
21.00 Tepp Zeppi
 

Maandag
18.00 ZFM Jazz (H)
20.00 Golden ZFM 
21.00  Tepp Zeppi

Dinsdag
18.00 Bijzonder Zandvoort 
19.00 Countrytrack of 
gemeenteraadvergadering 
21.00 ZFM Klassiek (H)

Woensdag
18.00 Triple M
20.00 Goedemorgen
 Zandvoort (H)
22.00 Veenendaal in Zicht  
23.00 Eb & Vloed

Donderdag
18.00 De Avond
 20.00 Sea Side  
22.00  De Hoop
23.00  Eb & Vloed

Vrijdag
10.00 Veenendaal in Zicht
11.00  In Zandvoortse Zaken
17.00 Je weekend in met ZFM
19.00 Vrijdagavond Café
21.00 Sea IT

Zaterdag
08.00 Toebak Leeft?
10.00 Goedemorgen
 Zandvoort
12.00 Muziekboulevard
14.00 Zandvoort op  
  Zaterdag
17.00 Eurobreakdown 
19.00 Meij op Zaterdag 
21.00  Non Stop
23.00 Night Walk

Happy Feet speelt zich 
af op Antarctica. 
Koningspinguïns 
leven al eeuwenlang 
met één enkele ge-
dachte nl. hun ge-
liefde te vinden met 
hun eigen unieke 
‘liefdeslied’. 
Mumble, het nieuw-
ste lid in Koningsland, 
kan helaas niet zin-
gen, maar hij kan tap-
dansen als de beste! 
Helaas wordt zijn tap-
dansen niet geaccepteerd 
door de andere pinguïns 
en hij wordt verbannen. 
Een mysterieuze uitbraak 
van visschaarste bedreigt 
het leven van de pinguïns. 
Mumble gaat op pad om te 
ontdekken wat hiervan de 
oorzaak is. Onderweg ont-
moet hij enkele excentrie-

ke en komische personen 
die hem helpen in te zien 
dat dicht bij jezelf blijven 
en uniek zijn juist positief 
is. Mumble gebruikt zijn 
moed, vastberadenheid en 
natuurlijk zijn ‘happy feet’ 
om achter de waarheid 
te komen, Koningsland te 
redden en zijn geliefde te 
vinden. 
 

Happy Feet
Een komisch avontuur geschreven door George 
Miller, John Collee, Judy Morris en Warren Coleman.

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

Heeft u 

MOEITE MET LEZEN 
EN SCHRIJVEN? 

U bent echt niet de enige.  
Doe een cursus bij het ROC Nova 
College. Ook Engels, rekenen en 
computerlessen. Gratis proefles!

Bel 023-531 95 53 en vraag 
naar Annet Flink.

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Nog geen 
Zandvoort-

Pas? 
Bestel dan 

snel 
via de bon 

op pagina 16

Donkere Spaarne 44, Haarlem. Tel: 023-5530999, info@hahn-vanengelen.nl

www.hahn-vanengelen.nl

ZANDVOORT
Van Speijkstraat 2-181

Nabij zee en strand zeer ruime, 
uitstekend onderhouden (150 m2)
5-KAMER HOEKMAISONNETTE 
met 3 zonnige balkons. 
Het appartement beschikt aan 
drie zijdes over een vrij uitzicht. 
Eigen berging en parkeerplaats in de 
afgesloten ondergelegen garage. 
Luxe keuken en sanitair.

Vraagprijs €379.000,- k.k.

A  S t a t e  o f  H a p p i n e s s

061253ZV05-Adv 3functies-ZC.indd1   1 04-12-2006   14:19:35ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

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

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en 
schilderswerk-

zaamheden
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 20, 
1e etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Gevraagd tegen 
schappelijke 
vergoeding: 

ca. 10m2 droge 
opslagruimte 
voor huisraad, 

voor ca. 5 maanden. 
Tel. 06-28 755 300

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

Jonge vrouw
voor 

ontspanningsmassage. 
Tel. 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 Te koop: 
Babybox, incl. box-

kleed, in hoogte
 verstelbaar. 
Blank hout. 

Tevens 
kinderledikant, 

Wit,
 in hoogte verstelbaar. 
Prijs € 35 in één koop.

 Tel. 5715897 

Nog geen ZandvoortPas? 
Bestel dan snel 

via de bon op pagina 16



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wij hebben weer een zeer grote
collectie meubelen binnen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Smaaq Smeuïg pikant
Heerlijk pikant Geweldig lekker!

Heel kilo nu voor maar € 6,98!

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:
5% korting op lampenkappen en  

lampenvoeten
Onze nieuwe kerstartikelen zijn binnen!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Donderdag	7	dec.	t/m	woensdag	13	december

Hazenbouten
Normaal:	1	kilo	€	19,95
Nu	met	pas:	€	14,95

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

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

10% korting op 
Protest wintercollectie!

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

NG New Man Casual
Voor ZandvoortPashouders

20% korting op de herfst/wintercollectie
(uitgezonderd afgeprijsde artikelen en aanbiedingen)

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

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

Ma – wo - do - en vrijdag
met ZANDVOORTPAS

023-5734001

ZEESTRAAT 36

Dinsdags gesloten

Voor de 
ZandvoortPashouders

10% korting 
op alle 

rolgordijnen

Grote Krocht 22. 
Tel.: 023-57 39 005  

website: www.ed-onel.nl

2 december “Tethys” buffet. 
Een culinaire beleving
9 december Deze avond serveren wij 
een heerlijk wildbuffet
16 december “New Orleans” buffet 
met live Jazz muziek
23 december “Buffet á la Chef”, Laat 
u verrassen met dit “suprising” buffet
30 december “Tethys” buffet. 
Een culinaire beleving 

Speciaal voor de 
Zandvoortpashouders bieden 
wij deze buffetten aan voor de 
prijs van € 19,50 
(voor niet Zandvoortpashouders € 24,50).
De aanvang is vanaf 18.00 uur, 
reserveren is gewenst.

DECEMBER, 
FEESTMAAND IN 
NH ZANDVOORT

NH ZANDVOORT
Burg. Van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort
nhzandvoort@nh-hotels.com
T: (023) 576  07 60

Activiteitenkalender 
Zandvoortpas december 2006

Steak house
Voor ZandvoortPashouders:

Bij diner eerste drankje gratis
Tevens thuisbezorging 

SPARE RIBS € 15,--
Haltestraat 18, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-57 32 111 

Zie ook de volgende pagina!

Koude luxe visschotel 35 cm € 25,00
 45 cm € 37,50
 55 cm € 50,00
Luxe salade visschotel 35 cm € 27,50
 45 cm € 42,50
 55 cm € 55,00
Haringschotel 10 st.  € 15,00
 20 st. € 30,00

Zandvoort pashouders krijgen bij een bestelling van
een schotel een mini haringstrippenkaart cadeau.
U kunt de bestelling ook plaatsen op onze site:
www.dezeemeermin.com of www.visschotels.nl

www.visschotels.nl 

Indien u nog andere vragen of wensen heeft kunt u altijd bij ons 
informeren,wij zullen u graag te woord staan.

Onze folders zijn beschikbaar op onze viskraam.
Patrick en Mandy Berg

06-51353653
 

BREED	100	 120	 140	 160	 180	 200	 220	 240	 260	 280	 300
HOOG	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

100	 270	 285	 310	 320	 340	 360	 370	 390	 410	 430	 450
120	 280	 300	 330	 350	 370	 390	 410	 430	 450	 470	 490
140	 300	 320	 340	 360	 380	 400	 430	 450	 470	 490	 520
160	 310	 330	 350	 380	 400	 430	 450	 480	 500	 530	 550
180	 330		350	 380	 400	 430	 450	 480	 500	 530	 550	 580
200	 340	 370	 400	 430	 450	 470	 500	 530	 560	 590	 620
220	 360	 390	 420	 450	 480	 510	 540	 570	 600	 630	 660
240	 390	 420	 460	 490	 530	 560	 610	 630	 660	 700	 720
260	 400		440	 470	 500	 540	 590	 630	 650	 680	 720	 XXX
280	 410	 450	 480	 520	 560	 610	 650	 690	 720	 XXX	XXX

INCLUSIEF ELEKTRISCHE BEDIENING

OP MAAT GEMAAKT.
LAMELBREEDTE 48 mm LAMELDIKTE 9 mm.
LAMELKLEUR RAL 9001 ( CREME-WIT ).-
KAST EN ZIJGELEIDING WIT,GRIJS,BRUIN,CREME,
CREME-WIT,DONKER GROEN,ANTRACIET,BLAUW.

COMFORT ZONWERING
HAARLEM:	RIJKSSTRAATWEG	88-90	TEL.023	5380989
ZANDVOORT:	ZEESTRAAT	34	TEL	023	574290	
WWW.COMFORTZONWERINGHAARLEM.NL
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Officiële omschrijving AA: 
AA is een gemeenschap van mannen en vrouwen, die hun erva-
ring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappe-
lijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van 
hun alcoholisme. Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is 
het verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke 
verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap; er wordt in 
de eigen behoeften voorzien door bijdragen van de leden. AA is 
niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij of 
instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil en steunt of 
bestrijdt geen enkel doel. Het hoofddoel is nuchter te blijven en 
andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken.

het de normaalste zaak van de 
wereld hulp in te roepen van 
een arts of een psychiater, maar 
helaas is alcoholisme vaak een 
onbegrepen ziekte. Een deel van 
de leden heeft drinkende ouders 
gehad. “Ik haatte drank”, vertelt 
lid Marja. “Ik kom uit een alco-
holisch gezin, er was altijd ge-
weld en ruzie bij ons thuis. Als 
kind zat ik tussen mijn ouders 
in, vaak moest ik zelfs de politie 
inschakelen om erger te voorko-
men.” En toch is zij zelf ook aan 
de drank gegaan, onder andere 
door foute vriendjes. “Ik zat let-
terlijk onder aan de maatschap-
pij. Ik wilde constant in een roes 
zitten. Ik was wanhopig op zoek 
naar liefde.” Nu zit Marja bij de 
Anonieme Alcoholisten. “Alles 
wat ik wilde hebben toen ik nog 
dronk, voornamelijk liefde, heb ik 
gekregen in mijn nuchterheid.” 
De leden benadrukken dat het 
belangrijk is om elke week naar 
de meetings te blijven komen. 
“Je moet elke week weer in de 
spiegel kijken. Op deze manier 
ga je steeds meer dingen zien 
die je vroeger gedaan hebt, 
mensen die je hebt gekwetst 
bijvoorbeeld. Hoe maak je het 
weer goed? En na elke meeting 
is de accu weer opgeladen.” 

De internationale organisatie 
AA is al ontstaan in 1935, in 
Amerika. AA heeft wereldwijd 
meer dan twee miljoen leden 
en ongeveer 100.000 werkgroe-
pen, verdeeld over 170 landen. 
Zandvoort heeft dus ook een 
werkgroep; de leden komen 
elke donderdagavond bijeen in 
het gemeenschapshuis, tussen 
20 en 22 uur. Jaap sluit af met 
de woorden: “Vandaag drink ik 
niet. Yesterday is history, tomor-
row is a mystery”.
Heeft u behoefte om na het le-
zen van dit artikel met iemand 
hierover te praten? Neemt u 
dan contact op met een van de 
leden van AA Zandvoort: 06-
42053349 of 06-55501267.

Boudoir by Sara 
Mooi zijn van nagel tot haar

Met een persoonlijk tintje heeft Sara de Jong een alleraardig-
ste beauty salon gecreëerd. Sinds een jaar is zij voor zichzelf 
gaan werken in een pandje in de Achterweg. “Voorheen werk-
te ik samen met mijn moeder in een schoonheidssalon in de 
Zeestraat. Maar je wilt toch altijd iets voor jezelf hebben, dit is 
wat ik altijd wilde”, vertelt Sara enthousiast.

door Lienke Brugman

Met Jos Spierieus als collega, 
die als kapster een stoel bij 
haar huurt, vormen de dames 
een perfect team. Jos werkte, 
zoals veel Zandvoorters wel 
weten, al jaren als kapster in 
Zandvoort. “Eerst bij mijn zus 
Monique, die een kapsalon 
had in de Kerkstraat. Later 
kapte ik in Zandvoort Noord 
bij kapsalon Fijma waar ik 
een goede klantenkring had 
opgebouwd. Ik zit nu alweer 
35 jaar in het kappersvak”, 
knikt Jos. Ervaring genoeg dus. 
De klanten hoeven maar een 
afbeelding van een kapsel te 
laten zien en ze weet precies 
wat ze bedoelen. Alleen we-
ten veel van haar klanten nog 
niet dat ze in de Achterweg is 
begonnen.

Het duo heeft de zaakjes goed 
voor elkaar; Sara manicuurt 
eigen nagels van de klant of 
ze brengt kunstnagels aan 
op acrylbasis. “Je kunt kiezen 
voor óf de naturel look óf de 
French Manicure, dat is met 
zo een wit randje aan de bo-

venkant van de nagel”, legt ze 
vakkundig uit. Een nieuwe set 
nagels kost tussen de €40 en 
€52,50, afhankelijk van de ge-
kozen stijl. Om de vier weken 
moeten de nagels ‘bijgevuld’ 
worden met acryl, dat groeit 
er namelijk uit. Dat kost dan 
€30 tot €35. French Manicure 
is volgens Sara altijd wat duur-
der omdat het meer werk is 
om aan te brengen.

Met hun prijzen in de mid-
denklasse (knippen/föhnen 
€35, coupe soleil €41) zitten 
Sara en Jos perfect. Als spe-
ciale service voor klanten en 
belangstellenden is Boudoir 
by Sara ook een leuk adresje 
voor kleding en accessoires. 
Een kleine collectie hangt in 
rekken aan de zijkant van de 
gezellig ingerichte salon. 

Openingstijden: dagelijks ge-
opend van 9.00 tot 17.00 uur, 
behalve zondag en maandag. 
De kapsalon is ook op woens-
dags gesloten. Bellen voor een 
afspraak kan dagelijks op tele-
foonnummer 5732900 (Sara) 
of 06-21950948 (Jos)

door Stephanie Vork

Het is donderdagavond 20.00 
uur. In het gemeenschapshuis 
in Zandvoort zit een groep 
mensen aan een grote tafel 
met koffie, thee en koekjes. De 
leden van deze groep willen 
graag anoniem blijven, zij beho-
ren tenslotte tot de Anonieme 
Alcoholisten. De namen die in 
dit artikel genoemd worden, 
zijn dus allen fictief. Voordat de 
bijeenkomst begint, wordt één 
lid even in het zonnetje gezet. 
Zij is nu precies drie maanden 
nuchter en krijgt een knuffel 
van haar ‘mentor’. Dan volgt 
het officiële gedeelte; wat AA 
inhoudt, hoe het werkt en het 
Twaalf Stappen Plan. De eer-
ste stap op weg naar herstel is 
toe te geven dat je het gevecht 
met alcohol hebt verloren, dat 
je leven stuurloos is gewor-
den. De enige vereiste is het 
verlangen op te houden met 
drinken. Wat de leden van AA 
met elkaar gemeen hebben, is 
dat zij er niet in zijn geslaagd 
op eigen houtje hun drankpro-
bleem aan te pakken. De leden 
steunen elkaar. De laatste stap 
in het Twaalf Stappen Plan is 
dan ook: de boodschap van alle 
twaalf stappen doorgeven aan 
alcoholisten en deze beginselen 
bij al het doen en laten toe te 
passen.

Na het officiële gedeelte vertel-
len de leden één voor één hun 
persoonlijke verhaal. Iedereen 
aan tafel is open en eerlijk over 
zijn of haar alcoholgebruik, of 
liever -misbruik. Jaap begint: “Ik 
ben Jaap, ik ben alcoholist.” Hij 
legt uit dat hij nog steeds alco-
holist is, ook al is hij al vele ja-
ren nuchter. Een alcoholist kan 
nooit een normale drinker wor-
den. “Minder drinken is voor een 
alcoholist geen optie. Elk eerste 
glas is teveel.” Alcoholisme kan 
worden gezien als een ziekte. 
Alleen voor andere ziekten is 

Anonieme Alcoholisten 
in Zandvoort

Sara de Jong en Jos Spierieus voor de beautysalon in de Achterweg   

Wie is volgens u 
Zandvoorter 

van het Jaar 2006?
Breng uw stem uit!

(zie pagina 7)
 

Voor alle ZandvoortPashouders de 
aanbiedingen van deze week

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 januari 2007 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu  
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

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

Voor ZandvoortPashouders

Bij het diner 
een gratis 

drankje
Maandag t/m 

vrijdag
(niet geldig 

op feestdagen) 

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g

Voor de ZandvoortPashouders
Na diner gratis 

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

 Op vertoon 
van de pas 

 3 gangen menu
Kopje soep

Hoofdgerecht naar 
keuze

Kopje koffie na
€ 14,50 p.p.

Raadhuisplein  1 
(boven) Tel: 5712197

Voor ZandvoortPashouders
Bij aankoop van een bril

een gratis sieraad cadeau!
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Taste of Texas - Haltestraat
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear
 -Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantvoort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van deelnemende 
bedrijven ZandvoortPas 
(in alfabetische volgorde)

Met uw 
ZandvoortPas 

bent u 
voordeliger uit!



Gemeentelijke publicatie week 49 - 2006

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van 
28 november en de verdere in week 48 door het 
college genomen besluiten zijn vastgesteld. De  
besluitenlijst is in te zien bij de Centrale Balie en 
op de website. 

Koopzondagen 2007
Hierbij maakt het college van Burgemeester en Wet-
houders bekend dat zij voor 2007 de volgende koop-
zondagen hebben aangewezen, te weten:
11 en 18 maart
1 en 22 april
7 en 21 oktober
11 en 18 november
2, 9 en 16 december, hetgeen betekent dat deze zonda-
gen de winkels in Zandvoort geopend mogen zijn.

Raadvergadering
De Zandvoortse gemeenteraad vergadert dinsdag 12 
december. Op de agenda staat:
- Opening
- Loting 
- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging als raadslid 

van de heer F. Henrion Verpoorten
- Benoeming in raadscommissie H. Drommel te be-

noemen tot lid van de commissie Raadszaken
- Benoeming en installatie leden rekenkamer
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen van 3 oktober, 31 oktober en 7/8 

november 2006
Hamerstukken:
a.  Begrotingsrapportage 2006-3 (Berap 3)
b. Het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve 

van rioolvervanging in de Secretaris Bosmanstraat 
en de Dr. Smitstraat

c.  Vaststellen en intrekken diverse verordeningen 
d.  Herinrichting centrum fase 6
e.  Masterplan Louis Davidscarré en Beeldkwaliteit-

plannen Louis Davidscarré
- Brede school LDC
- Huisvestingsverordening 2007
- Belastingvoorstellen 2007
- Verdeling budget fractieondersteuning
- Aanpassing functies griffie
- Sluiting

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. 
De entree vindt u aan het Raadhuisplein. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. De agenda kan na sluiting 
van deze krant nog wijzigen. U vindt de meest recente 
agenda op de website. Van de definitieve agenda zijn 
tijdens de vergadering ook exemplaren beschikbaar. 

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volgen de 
medewerkers op 13 december een cursus. 

Bekendmaking nadere milieueisen Vomar 
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort maakt bekend dat  de Milieudienst IJmond 
nadere eisen heeft opgelegd aan: Vomar supermarkt, 
Celsiusstraat 192 te Zandvoort. De nadere eis op grond 
van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven 
milieubeheer heeft betrekking op het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen en voorzieningen. 
Het besluit ligt tijdens werkuren van 8 december 2006 
tot 20 januari 2007 ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis en bij de Milieudienst IJmond.

Tot 20 januari 2007 kan tegen het besluit door be-
langhebbenden beroep worden ingesteld bij de af-
deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Bij spoedeisende 
belangen kan tevens een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen 
beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen 
zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerp-
vergunning.

Meldingen oprichten of het veranderen van een 
inrichting
Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort maakt bekend dat in 2005 de volgende 
bedrijven in de gemeente Zandvoort een melding ex 
artikel 8.40 of 8.44 Wet milieubeheer hebben gedaan 
voor het oprichten of het veranderen van een inrich-
ting. Hieronder ziet u welke bedrijven/organisaties en 
hun adres, als laatste volgt het besluit.
 

- ABN AMRO, Raadhuisplein 6, Woon- en Verblijfsge-
bouwen

- Beatrixschool, J.P. Thijsseweg 24, Woon- en Verblijfs-
gebouwen

- Broodje Zandvoort, Haltestraat 14, Horeca
- Caravanpark De Duinrand, Boulevard Barnaart 35, 

Voorzieningen installaties
- De Duinroos, J.P. Thijsseweg 24, Woon- en Verblijfs-

gebouwen
- De Lachende Zeerover, Strandweg 1, Horeca
- Dekamarkt, Oranjestraat 4, Detailhandel
- Doner Kebap Zandvoort, Haltestraat 24, Horeca
- Gemeente Zandvoort, Swaluestraat 2, Woon- en 

Verblijfsgebouwen
- Havana aan Zee, Curiestraat 2B, Opslag & Transport
- J.R.A. Mulder BV, Celsiusstraat 198, Detailhandel
- Nicolaasschool, J.P. Thijsseweg 24, Woon- en 
 Verblijfsgebouwen
- Trefpunt Annette, Curiestraat 8, Opslag & Transport

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

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

 Ontwerpbestemmingsplan “Middenboulevard” 
(artikel 23 WRO)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zand-
voort maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
met ingang van 11 december 2006 gedurende zes 
weken ter visie ligt het ontwerpbestemmingsplan 
“Middenboulevard”. Het ontwerpbestemmingsplan 
omvat het gebied gelegen tussen de Thorbeckestraat, 
Westerparkstraat (ged), Badhuisplein, Burg. Engel-
bertsstraat, Jac. van Heemskerckstraat en de duinenrij 
van de Zeereep. 

Het ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van 
de Ruimtelijk Functionele Verkenning zoals deze door 
de gemeenteraad bij besluit van 31 oktober 2006 is 
vastgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een 
plankaart, toelichting en voorschriften ligt gedurende 
de openingstijden ter inzage bij de centrale balie in 
het raadhuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare 
bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen 
kenbaar maken. Schriftelijk dienen zienswijzen ken-
baar gemaakt te worden bij de gemeenteraad (Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties kan 
een telefonische afspraak maken met mevr. E. den 
Breejen, mevr. L. van der Hek-Vermeer mevr.
W van der Poel of de heer J.A. Sandbergen allen werk-
zaam bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, te-
lefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 
023 - 5740 100. 
 

Ontheffing Wet geluidhinder
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort zijn voor-
nemens om ten behoeve van het bestemmingsplan 
“Middenboulevard” een verzoek om vaststelling van 
hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de 
Wet geluidhinder bij Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland in te dienen.

Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van 11 
december 2006 gedurende zes weken (gedurende de 
openingstijden) ter inzage bij de centrale balie in het 
raadhuis (ingang Swaluëstraat) en in de openbare 
bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ie-
der schriftelijk dan wel mondeling zijn bedenkingen ken-
baar. Schriftelijk dienen bedenkingen kenbaar gemaakt te 
worden bij het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor mondelinge reacties 
kan een telefonische afspraak maken met mevr. E. den 
Breejen, mevr. L. van der Hek-Vermeer  mevr. W van der 

Poel  of de heer J.A. Sandbergen allen werkzaam bij de 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar 
onder het algemene nummer: 023 - 5740 100.

Herhaalde oproep Wet 
Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Huishoudelijke hulp
Op 1 januari 2007 treedt de Wet maatschappelijke 
ondersteuning in werking. Deze wet regelt dat de 
gemeente verantwoordelijk wordt voor het leveren 
van de huishoudelijke hulp.

Wat is huishoudelijke hulp?
Huishoudelijke hulp is de hulp die in het huishouden. 
Denk aan afwas doen, eten koken, strijken, stofzuigen 
en ramen wassen. De hulp wordt gegeven door orga-
nisaties die thuiszorg leveren aan mensen met een 
chronische ziekte of handicap.

Wat blijft hetzelfde?
Iedereen die op 1 januari 2007 een indicatiebesluit 
heeft voor huishoudelijke verzorging, houdt recht op 
deze zorg. Dit recht blijft bestaan zolang de indica-
tiebesluit geldig is, maar tot uiterlijk 1 januari 2008. 
Als de indicatie in 2007 afloopt en er is nog steeds 
huishoudelijke hulp nodig, dan kijkt de gemeente op-
nieuw op welke hulp de cliënt recht heeft. Vóórdat het 
huidige indicatiebesluit afloopt, moet dan een nieuwe 
indicatie aangevraagd worden bij de gemeente.
 

Wat verandert er?
Wat op 1 januari 2007 verandert is dat de hulp geleverd 
gaat worden door aanbieders die de gemeente heeft 
geselecteerd. De Gemeente Zandvoort heeft samen 
met de andere gemeenten in deze regio gekozen voor 
zes aanbieders. Bij het maken van de selectie hebben 
wij vooral goed gekeken naar de kwaliteit van het 
personeel en de kwaliteit van de huishoudelijke hulp. 
Iedereen die nu huishoudelijke hulp ontvangt zal een 
keuze moeten maken uit de zes geselecteerde aan-
bieders. Deze aanbieders voldoen alle aan de door de 
gemeente gestelde kwaliteitseisen.

Een andere mogelijkheid is dat men kiest voor een zo-
genoemd Persoons Gebonden Budget (PGB). In plaats 
van zorg in natura ontvangt men dan een bedrag 
waarvoor men zelf hulp inkoopt. Een PGB betekent 
wel dat de cliënt zelf werkgever wordt en meer moet 
regelen. Voor meer informatie over het PGB kunt u 
contact opnemen met het Achmea Zorgkantoor via 
telefoonnummer 010-2446298.

Wat moet u doen als u nu huishoudelijke hulp krijgt?
De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu huis-
houdelijke hulp krijgen een brief gestuurd. Mocht u deze 
brief nog niet hebben beantwoord, doet u dat dan van-

daag nog. Wij hebben uw antwoord nodig om te kunnen 
garanderen dat u ook na 1 januari 2007 hulp krijgt. 
Als u deze brief niet heeft ontvangen, belt u dan direct 
met het speciale Wmo-telefoonnummer: 023-5740440, 
elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur. U 
kunt ook een e-mail sturen naar loket@zandvoort.nl.

Hoe kunt u huishoudelijke hulp aanvragen?
Bij Loket Zandvoort kunt u huishoudelijke hulp aan-
vragen. U kunt hier terecht met al uw vragen over 
wonen welzijn en zorg. Loket Zandvoort is elke werk-
dag geopend van 9:00 tot 12:30 uur en bevindt zich 
in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te 
Zandvoort. U kunt ook bellen 023-5740450 of mailen 
loket@zandvoort.nl.

Afvalwijzer 2007
Alle Zandvoortse huishoudens krijgen de Afvalwijzer 
2007 in de bus. Hij wordt de komende dagen verspreid. 
Het handige overzicht hangt u op bij de afvalbakken. 
Een prima geheugensteuntje. In één overzicht ziet u 
namelijk precies ‘wanneer’ u ‘wat’ kunt aanleveren of 
‘hoe’ het ophalen van uw huishoudelijke afval is ge-
regeld tijdens de feestdagen. Op de achterzijde vindt 
u bovendien allerhande informatie over afval, huisvuil 
en meer van dat soort zaken. 

De afvalwijzer is een relatief nieuw communicatiemid-
del. Hij is voor de eerste keer in 2006 verschenen. De 
gemeente Zandvoort heeft ‘m gemaakt naar aanlei-
ding van het in 2004 gehouden bewonersonderzoek 
over afvalscheiding. Hieruit bleek dat er behoefte was 
aan een betere informatie- voorziening over afval en 
het aanbieden van afval. De gemeente hoopt dat de 
afvalwijzer in deze informatiebehoefte voorziet. 
 

Naast de afvalwijzer, gaat de gemeente extra met u 
communiceren over afval via de gemeenteadvertentie 
in dit huis-aan-huis-blad. Het gaat dan over zaken die 
niet in de afvalwijzer staan of waar extra aandacht op 
gevestigd moet worden. Dit jaar zijn er twee artikelen 
verschenen over de afvalfracties Klein Chemisch Afval 
en Groente-, Fruit- en Tuinafval. Volgend jaar zullen 
andere afvalfracties extra belicht worden, waaronder 
Glas, Oud papier en Karton en het Grof Huishoudelijk 
Afval. Deze artikelen gaan specifiek over het ‘hoe’ en 
‘waarom’ van afvalscheiding. Ook op de gemeentelijke 
website is in de productencatalogus veel informatie 
te vinden over het inzamelen en verwerken van alle 
afvalsoorten. Erg handig is de Afvalophaalwijzer, waar-
mee u op eenvoudige manier de ophaal dagen van uw 
eigen straat terugvindt.
 

De gemeente is benieuwd wat u van de afvalwijzer 
vindt. Laat het ons weten. Stuur een mail, schrijf of bel 
ons. De gegevens vindt u hierboven. Wie weet wordt 
uw goede idee meegenomen als de gemeente voor 
2008 een nieuwe afvalwijzer maakt. 

Vervolg gemeentepublicatie week 49

Agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen 
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie 
en zijn tevens tegen betaling algemeen beschikbaar. 
De raadvergadering wordt tussen 20.00 uur en 22.00 
uur live uitgezonden door ZFM (kabel FM 104.5, ether 
FM 106,9). 

Commissie Projecten en Thema’s
De Commissie Projecten en Thema’s vergadert op 13 
december aanstaande vanaf 20.00 uur in de raadzaal. 
De deuren gaan om 19.30 uur open. De entree vindt u 
aan het Raadhuisplein. Op de agenda staat:
- Opening
- Vaststellen agenda
- Besluitenlijst vergadering van 4 oktober 2006
- Vaste agendapunten
- Presentatie bureau Mee
- Evaluatie A1 (onder voorbehoud)
- Rondvraag
- Sluiting.

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog 
gewijzigd zijn. De meest recente agenda vindt u op de 
website. In deze commissie kunnen burgers het woord 
voeren. Dit kan zowel over onderwerpen op de agenda 
als over een eigen onderwerp. Degene die over een 
eigen onderwerp wil spreken, moet dit schriftelijk aan-
melden. Dit kan ook per e-mail. De aanmelding moet 
uiterlijk maandagochtend om 10.00 uur binnen zijn 
voor een vergadering die de woensdagavond daarop 
wordt gehouden. De aanmelding kunt u zenden aan 
Gemeente Zandvoort, t.a.v. de griffie, Postbus 2, 2040 
AA Zandvoort of per mail: griffie@zandvoort.nl. Afge-
ven aan de balie van het raadhuis kan ook. Op de aan-
melding moet staan: naam, adres, telefoonnummer 
en het onderwerp met een toelichting op een aparte 
bijlage. Deze toelichting mag niet te uitgebreid zijn 
en liefst worden afgesloten met een concrete vraag, 
oproep of iets dergelijks. Naast deze regel gelden 
extra regels. Deze zijn te lezen op www.zandvoort.nl 
(Bestuur > Raadscommissies > Inbreng en meepraten) 
of op te vragen bij de griffie.

Commissie Welstand en Monumenten
Op 7 en 28 december vergadert de Commissie Wel-
stand en Monumenten. De vergadering begint om-
streeks 15.00 uur in de commissiekamer. De exacte 
begintijd is afhankelijk van de agenda. U kunt hiervoor 
het beste even contact opnemen met de werkeenheid 
Bouwen, tel. (023)5740100. 

13 december - Loket Zandvoort dicht 
Loket Zandvoort is 13 december dicht. Voor jong en 
oud is het loket het adres waar zij langs kunnen gaan 
voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Om hen nog beter van dienst te zijn op het vlak van 
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Beleidskader voor de verkeerscirculatie 
Louis Davidscarré
In de vergadering van 13 december 2005 heeft de 
gemeenteraad van Zandvoort het beleidskader voor 
de  verkeerscirculatie Louis Davidscarré vastgesteld. 
Dit beleidskader treedt in werking op 7 december 
2006. 

De raad heeft het volgende besloten: 
Als kader voor de verkeerscirculatie van het Louis Da-
vidscarré vast te stellen:
- de busbaan niet te betrekken bij de ontsluiting 

van het LDC, anders dan voor langzaam verkeer en 
openbaar vervoer in beide richtingen;

- busroute in beide richtingen via Prinsesseweg en 
busbaan;

- de huidige wegcategorisering en het huidige ge-
bruik te continueren;

- de parkeergarage(s) zodanig te situeren dat er mini-
male overlast ontstaat bij de ontsluiting(en) ervan, 
-waarbij zowel de Prinsesseweg, als de Louis Davids-
straat, als de Cornelis Slegersstraat in aanmerking 
komen.

Tegen dit besluit staat op grond van artikel 1:3 lid 4 
alsmede artikel 8:2 Algemene wet bestuursrecht geen 
bezwaar of beroep open.

Vergunningen
Bouwvergunningen aangevraagd 
Zandvoort: 
- Dr.J.G.Mezgerstraat 32, plaatsen deur, ingekomen 

29 november 2006, 2006-203Lv.

De hierboven genoemde aangevraagde bouwvergun-
ning ligt bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze 
inzien tijdens openingstijden. Deze publicatie bete-
kent niet dat u uw zienswijze over deze aangevraagde 
bouwplannen kenbaar kunt maken. Slechts indien 
voor deze bouwplannen vrijstelling van het bestem-
mingsplan of bouwverordening kan worden verleend, 
kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het 
verlenen van vrijstelling wordt afzonderlijk gepubli-
ceerd. Deze publicatie betekent ook niet dat u een 
bezwaarschrift kunt indienen. Mocht de vergunning 
of vrijstelling worden verleend dan zal dit worden 
gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.

Vrijstelling 
Het college van Burgemeester en Wethouders is voor-
nemens om met toepassing van artikel 19, lid 3, van de 
Wet op de Ruimtelijk Ordening vrijstelling te verlenen 
voor het: Uitbreiden van een bestaand pension van vier 
naar zeven kamers op het perceel Brederodestraat 49 
te Zandvoort 

Het concept-vrijstellingsbesluit  ligt met ingang 
van 08 december 2006 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis 
tijdens de openingstijden. Gedurende de termijn 
van de terinzageligging kan een ieder schriftelijk 
haar/zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar 
maken bij het college van Burgemeester en Wet-
houders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. U dient in 
de rechter bovenhoek van uw brief “zienswijze” te 
vermelden.
  

Kapvergunningen aangevraagd 
- Reinwardtstraat 7, 1 populier, aanvraag ingekomen 

op 22 november 2006, ivm overlast, wel herplant-
plicht.

- Koninginneweg 41, 2 coniferen, 1 acacia, aanvraag 
ingekomen op 27 november 2006, ivm overlast, wel 
herplantplicht.

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergun-
ningen liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt 
deze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden 
kunnen binnen een termijn van zes weken na publi-
catie hun zienswijzen schriftelijk kenbaar maken bij 
het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort.

Kapvergunningen verleend 
- Ebbingeweg 7, 7 dennenbomen, verleend 7 decem-

ber 2006.
- Burgemeester Nawijnlaan 34, 2 elzen, verleend 7 

december 2006.
- Potgieterstraat 5, 1 populier, verleend 7 december 

2006.
- Emmaweg 1, 1 dennenboom, verleend 7 december 

2006.

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswij-
zen hebben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande 
besluiten in beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, 
afdeling Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haar-
lem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Een schorsende werking wordt 
pas bereikt nadat de president van de rechtbank dat in 
een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president van de rechtbank 
te Haarlem. Een dergelijk verzoekschrift dient verge-
zeld te gaan van een kopie van het beroepschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven.

Bouwvergunningen verleend 
Zandvoort:
- Keesomstraat 25 t/m 147, splitsing woonruimte in 

appartementenrechten, verzonden 29 november 
2006, 2006-181Sp.

- Keesomstraat 25 t/m 147, veranderen entree en 

trappenhuis, verzonden 29 november 2006, 2006-
139Rv.

- Oosterparkstraat 53, uitbreiden woning, verzonden 
01 december 2006, 2006-126Rv.

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ 
genomen besluiten liggen bij de Centrale Balie ter 
inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Be-
langhebbenden kunnen gedurende een termijn van 
zes weken na bekendmaking een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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 “be-
zwaar” in de rechterbovenhoek van uw brief aan het 
college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. Het bezwaar schorst in begin-
sel niet de werking van het besluit waartegen het is 
gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een 
dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een 
afschrift van het bezwaarschrift.

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00. 

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

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats 
aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 
10.00 - 16.00 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 09.00 en 10.00 uur. 

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

ZandvoortPas: Korting of camera

Van Dan mode & accessoires in 
de Kerkstraat geeft op dit mo-
ment 10% korting op de modieu-
ze topjes die Maurice van Dam 
heeft ingekocht. Overigens geeft 
de modebewuste ondernemer 
al het hele jaar 10% korting, is 
het niet op een bepaald deel van 
zijn collectie, dan is het wel op de 
gehele collectie.

Prominent aanwezig in zijn win-
kel zijn met name de modeac-
cessoires. Van schitterende hor-
loges voor een zeer schappelijke 
prijs tot aan handtassen en rie-
men, het is volop aanwezig. Ook 
heeft Van Dam een uitgebreide 
collectie modekleding.
Met het oog op de komende 
kerstdagen en Oud & Nieuw 
heeft Van Dam vanaf komende 

Fotozaak Menno Gorter aan de 
Grote Krocht heeft een bijzonde-
re aanbieding voor Zandvoorters 
met een ZandvoortPas. Bij inle-
vering, ontwikkelen en afdruk-
ken van een wegwerpcamera, 
ontvangt men op vertoon van 
de ZandvoortPas een geheel 
nieuwe wegwerpcamera.

Gorter heeft zijn actie al vanaf de 
start van de ZandvoortPas. Met 
name in het zomerseizoen heeft 
Gorter veel met de ZandvoortPas 
gewerkt: “Ik merkte gewoonweg 
dat er een bus met Zandvoorters 
ergens naartoe was geweest. 
Mensen die niet over een came-
ra beschikten, haalden een weg-
werpcamera, kwamen terug om 
te ontwikkelen en afdrukken en 
kregen een nieuw weer mee.”

week een 
zeer bijzon-
dere aanbie-
ding. Wat dat 
zal worden 
wil hij uiter-
aard nog niet 
kwijt maar 
dat het met 
de feestda-
gen te maken 
heeft is een 

ding dat zeker is. Hij adviseert 
om vooral de advertentie op de 
pagina’s van de ZandvoortPas 
komende week nauwlettend in 
de gaten te houden. Van Dam 
mode & accessoires, Kerkstraat 
3, tel: 023-5714009.

Nieuwe wegwerpcamera 
bij Menno Gorter

Van Dam mode & accessoires geeft 10% korting 
Bijzondere demonstratie Lego 

Plaatselijke fotode-
tailhandelaar Menno 
Gorter houdt er een 
bijzondere hobby, 
zeg eigenlijk maar 
passie, op na. Om de 
stress van zijn zaak 
te verwerken, ‘speelt’ 
de aimabele foto-
graaf met technisch 
Lego.

Zijn hobby gaat zelfs 
zo ver dat hij door de 
fabrikant als een van 
de eersten wordt uitgenodigd 
om nieuw materiaal te testen. 
Hij doet dat veelal via robots 
die hij van de bouwsteentjes 
maakt. Deze robots werken 
allemaal zoals men mag ver-
wachten van een robot. Ze 
lopen, draaien, kunnen obsta-
kels ontwijken en zijn helemaal 
programeerbaar. Gorter heeft 
op het ogenblik een aantal 
van zijn laatste creaties in zijn 
etalage aan de Grote Krocht 
tentoongesteld.

Het ‘spul’ waar hij nu mee 
stoeit heet Lego Mindstorms 

en is niet alleen voor kinderen 
bedoeld. Studenten Hbo tech-
niek gebruiken het vaak om de 
bewegingen van robots te be-
studeren en na te maken. Ook 
is er een mondiale competitie 
voor basisscholieren wie de 
beste en mooiste robot van 
Lego kan maken.

Gorter geeft komende zater-
dag 9 december een demon-
stratie van zijn robots in de 
Jupiter Plaza. De demonstratie 
is van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Wij kunnen deze demonstratie 
van harte aanbevelen.
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Voor een mooie
sfeervolle

warme Kerst!
 

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Toen & nu 
Aan de hand van oude foto’s gemaakt 
ergens in Zandvoort, maakt onze foto-
graaf een foto van de huidige situatie 
van dezelfde lokatie. Vandaar dus de 
naam: Toen en Nu.

Zandvoort heeft een rijke historie die ruim 
700 jaar teruggaat. In die periode is er na-
tuurlijk het een en ander in onze badplaats 
veranderd. Gebouwen zijn veranderd of ge-
sloopt en vaak is er iets anders voor in de 
plaats gekomen. Straten hebben een andere 
loop gekregen of zijn zelfs helemaal verdwe-
nen. Deze situaties willen wij voor u gaan 
vergelijken. 

Kerkstraat 
toen 

en nu…

Heeft u ook een foto van ‘Toen’ en het lijkt u leuk om die eens 
in de huidge situatie te zien, dan bent u van harte welkom om 
uw foto in te laten scannen. Wij zullen dan zorgen dat de foto 
van ‘Nu’ ernaast geplaatst wordt.

& Heden
Verleden

De redboot vaart uit!
Al in de 19e eeuw was het uitvaren van de ‘redboot’ een ge-
beurtenis die velen naar het strand lokte. Wij vonden in het 
‘Zandvoort’s Badnieuws’ van 2 juli 1898 een verslag dat als 
ingezonden brief door een toeschouwer naar de krant was 
gestuurd. Een live verslag uit 1898 dus!

Een proeftocht!

Vooruit! Hu! Hu! Hort 
knollen! Ho! Draaien! Ho! 
Langzaam aan! Hort! Past 
er op daar! Hé jongens! 
Hoooooo! Hortend, stotend, 
krakend was de reddings-
boot buiten.

er dien middag gered moest  
worden. Nog twee paarden er-
bij dus zes in ‘t geheel! Allen 
klaar? Ja! Vooruit jongens! En 
in vollen draf ging het zee-
waarts. Eigenlijk eerst strand-
waarts; op het strand werd de 
boot losgemaakt van het on-
derstel, dat tegelijkertijd dus-
danig van op zij uitstekende 
ijzeren staven werd voorzien, 
dat de paarden het gemakke-
lijk zee in konden trekken, zon-
der gevaar te loopen van on-
der de boot te geraken. Negen 
stoere kerels sloegen zich de 

kurken bekleedsels over 
de schouders, om borst 
en rug, en stapten in. En 
in zee gekomen, gleed 
de boot van den wagen 
krakende en knarsende, 
nog hoorbaar tusschen 
het gejoel der beman-
ning in, zeewaarts. De 
wind was vrij sterk, de 
zee niet wild, maar toch 
erg beweeglijk.

De boot zelf is nog 
nieuw. Ze is van 
hout gebouwd, 
heeft een sterk 

gehold ronde vorm, 
zoodat gevaar voor om-
slaan gering is. De kanten 
zijn voorzien van breede 
stootkussens, zoodat ze 
een flink stootje kunnen 
verdragen!! De boot is 
van onderen voorzien 
van een zestal gaten, 
waardoor het binnen-

gekomen water moet weg-
vloeien, zoodra de boot op de 
golven is; daalt ze weder, dan 
worden de daaraan bevestig-
de koperen kleppen door de 
kracht van het water tegen 
de openingen aangedron-
gen, zoodat voor zinken geen 
gevaar bestaat. De boot heeft 
een flinke lengte. Ze kan dan 
ook gemakkelijk een 30 tal 
personen bevatten. De bij uit-
stek geschikte vorm bevordert 
zeer haar snelheid, en doet 
haar het water doorklieven 
als een stoomjacht. Vergeten 
we niet, dat 10 sterke mannen 
in de volle kracht van het le-
ven, en de elfde als stuurman, 
(onder wiens commando alles 
geschiedt), het hunne daartoe 
bijdragen.

De boot is het eigendom van 
de Noord- en Zuidhollandscbe 
Reddingsmaatschappij, en 
staat onder beheer eener 

plaatselijk commissie, be-
staande uit de H. H. P. van der 
Mye voorzitter; Dr. Gerke se-
cretaris ; J. Beeckman, L. van 
der Werff en Jhr. P. Quarles 
van Ufïbrd.

Na een uur roeien kwam 
de boot weer aan strand 
en werd bijzonder vlug 
weder op den wagen ge-
plaatst. Door zes paarden 
getrokken, werd de boot 
vrij vlug, den slechten stij-
len zandweg in aanmer-
king genomen, naar boven 
bevorderd. Het is natuurlijk 
niet te wenschen, dat deze 
boot ooit dienst zal moeten 
bewijzen bij strandingen, 
maar zoo het noodig mocht 
zijn, dan kan een goed suc-
ces niet ontbreken met zulk 
een boot en zulk een flinke 
bemanning.

Een toeschouwer

Het was Zaterdagmiddag, 
den 18den Juni j.l. die bepaald 
was voor eene proefneming 
met de alhier gestationeerde 
reddingsboot. Een ieder be-
langstellende was daar dien 
namiddag te juister tijd en 
plaats. Ze waren velen. Rijk en 
arm, jong en oud, het was alsof 

De redboot trok altijd veel bekijks 

foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld05412

I N G E Z O N D E N

Met een paardentrailer gaat de redboot te water foto: Archief Genootschap Oud Zandvoort, bld05569

Pedicure

Weldaad
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat 
diabetische –en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,
2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Ons totale aanbod vindt u op 
www.greevenmakelaardij.nl !!

Louis Davidsstraat 15 - 2042 LS  Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 - Fax: 023-57 39 227

Mobiel: 06-28 024 134 / 06 - 28 65 56 78
Email: info@greevenmakelaardij.nl

Tjerk Hiddesstraat 31, 
Zandvoort

Vraagprijs:  € 176.000,= k.k.

Zaterdag a.s. Open Huis Tjerk Hiddesstraat 31
Een fraai 3 kamer appartement met zonnig 
balkon op de 2e etage gelegen. Het verkeert in 
goede staat van onderhoud en kan zo betrokken 
worden. Moderne open keuken v.v. inbouw
apparatuur. Er zijn twee slaapkamers die diverse 
mogelijkheden bieden. 
Laat u verrassen en kom kijken!
• Parkeren op eigen afgesloten terrein;
• 1 minuut van het strand gelegen;
• Kan zo betrokken worden, i.z.g.s;
• 9 december OPEN HUIS 11:00 tot 13:00 uur!

Verrassend 2 kamerappartement op de eerste 
etage gelegen op loopafstand van het centrum. 
Het is onlangs gerenoveerd en verkeerd in keu
rige staat. Biedt goede kansen voor de verhuur.
• Vrij pakeren in directe omgeving;
• Rustige omgeving nabij duinen;
• Woonopp. ca. 40 m2, bouwjaar 1960.

Te huur: Aan de boulevard ligt dit ruime 
4 kamerappartement op de eerste verdieping
met balkon (zuid) en vrij uitzicht op zee. 
Indeling: entree, hal, woonkamer met fraai 
zeezicht en balkon. Originele keuken, 
3 slaapkamers, badkamer v.v. douche, wastafel, 
toilet en wasmachineaansluiting.
• Op steenworp van het strand gelegen en 
 op loopafstand van het centrum;
• Lift aanwezig, woonopp. ca 90 m2 
 incl. balkons.

De Schelp 57, Zandvoort

Vraagprijs:  € 115.000,= k.k.

Karel Doormanstraat 16-1

Huurprijs: € 1.000,= exclusief

Open 
Huis

Bezoek ook eens onze website 
www.zandvoortsecourant.nl
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HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Deze feestmaand is voor jou de 
ideale periode om al je energie 
te richten op datgene wat je wilt 
bereiken. Die leuke vent of die uit-
dagende baan, alles ligt binnen 
handbereik. Zorg wel dat goede 
plannen maakt!

STIER
21 apr. - 20 mei

Deze week is voor jou van belang 
om te kijken naar wat jij wilt in je 
leven. En bekijk jezelf eens niet te 
negatief. Wat jij nodig hebt, is lekker 
tijd voor jezelf om te relaxen. Dus 
laat je eens verwennen. Geniet van 
de eenvoudige dingen om je heen.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

In tegenstelling tot je hang naar 
‘vluchtige’ contacten zul je deze 
week meer te maken krijgen met 
diepgaande contacten. Je weet 
jezelf ook krachtig uit te drukken, 
handig om op die speciale persoon 
indruk te maken. 

Kreeft
21 juni - 22 juli

Wat zul jij genieten deze week! Er 
wordt alleen van je gevraagd wat 
initiatief te tonen, anders heb je de 
neiging om in je droomwereldje te 
blijven. Organiseer een uitje met 
vriendinnen of vraag die jongen 
eens mee uit!

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Jij hebt het gevoel dat deze week vol 
zit met allerlei verantwoordelijkhe-
den en ‘moetjes’. Ook ben je je heel 
bewust van de gevoelens van ande-
ren, wat je in verwarring en onzeker-
heid brengt. Blijf dicht bij jezelf.

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Voor jou is deze week een goede 
week om bergen nuttig werk te 
verzetten. En dat is iets waar jij je 
heel prettig bij voelt. Ook krijg je de 
kans om alles af te maken waar je 
het afgelopen jaar aan bent begon-
nen. 2006 zul je goed afsluiten. 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Deze week kun je alle dingen 
doen die je gepland hebt. Zeker 
in je werk zullen ze je er zeer om 
waarderen, beste Weegschaal. 
Zorg dat je in de tussentijd weer 
in harmonie komt met je eigen 
behoeftes. 

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Je gilt om rust, dus laat gerust je 
lover of collega eens wat karwei-
tjes voor je opknappen. Voel je 
niet nutteloos, je hebt al zoveel 
gedaan. Geniet van de feestdagen 
die eraan komen. Het leven is kort 
en veel te gezellig!

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

De komende weken waarin vaak 
met geld wordt gesmeten, zit jij 
juist bovenop je centen, beste 
Boogschutter. Je bent vooral prak-
tisch en jaagt alleen die idealen 
na die ook realiseerbaar zijn. Good 
for you! 

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Blijf deze week niet te veel aan 
de eettafel of borreltafel hangen. 
Beter kun je wat meer bewegen 
deze week. Dit is het beste voor 
zowel je gezondheid als je relaties, 
dus je mag best dat saaie familie-
feestje een keertje overslaan.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

De komende week heb jij alle 
energie om datgene te doen wat 
je heel erg graag doet: een fijne 
sfeer creëren en anderen lekker 
verwennen en verzorgen. Zorg er-
voor dat je dit ook bij jezelf doet! 
Dan kunnen de feestdagen niet 
meer stuk!

Column

Zelf heb ik gelukkig nooit last 
van zoiets. Om me heen hoor 
ik verhalen over slaapproble-
men die alleen voorkomen 
als het winter wordt, onver-
klaarbare chagrijnigheid die 
maar aan blijft houden, pijn-
tjes hier, pijntjes daar. 

Het zit natuurlijk allemaal 
tussen de oren dacht ik, dat 
is wel duidelijk. Dat het al-
leen wel iets verder gaat dan 
denken dat je er last van hebt, 
weet ik ook pas sinds kort. 
Mijn vriendin, die normaal 
gesproken niet onderdoet 
aan mijn vrolijkheid, heeft 
iedere winter weer hetzelfde 
verotte maandje. Nergens zin 
in, geen eetlust, niet kunnen 
slapen ‘s nachts maar over-
dag wel. 
Uit nieuwsgierigheid ben 
ik google maar eens gaan 
raadplegen. Al snel kwam ik 
bij een site van een of andere 
professor. ‘Winterdepressie... 
meer dan een winterdipje’ 
is de kop van het artikel. Het 
blijkt een echte aandoening 
te zijn die ieder jaar weer te-
rugkomt en er wordt gespro-
ken over ‘winterdepressiepa-
tiënten’. Wat er allemaal bij 
deze aandoening kan komen 
kijken schrikt me wel een 
beetje af. Wat schijnt te hel-
pen is lichttherapie. Mensen 
krijgen via hun netvlies licht-
straaltjes binnen waardoor 
de hersenen aan het werk 
worden gezet. Het gaat om 
de aanmaak van melatonine. 
Deze stof regelt je biologi-
sche klok en zorgt ervoor dat 
je lekker moe wordt ‘s avonds. 
Winterpatienten maken 
deze stof overdag aan i.p.v. 
‘s avonds. Melatonine heeft 
weer veel invloed op de an-
dere stof die invloed heeft op 
je gesteldheid: serotonine. Ze 
breken elkaar af, zal ik maar 
zeggen. 
Je kan er maar mooi mee zit-
ten. Het is dus niet echt een 
kwestie van ‘tussen de oren’. 
Het overkomt je gewoon. 
Hebben veel Zandvoorters 
hier last van? Ik hoop het niet. 
Herstellen in de Zandvoortse 
winter lijkt mij zo makkelijk 
nog niet, aangezien het 
net een spookdorp is in de 
koude maanden. Of heeft de 
gemeente iets ondernomen 
om ons dorp deze winter te 
laten bruisen? 

Mai

 
1 Cacharel Amor pour 

Homme eau de tiolette, 
75 ml € 46,-

2 DKNY Red Delicious 
Men eau de toilette,

 50 ml € 45,-

3 Jean Paul Gaultier 
Le Male kilt Limited 
Edition  € 64,-

4 Armani Remix He eau 
de toilette, 50 ml

   € 52,50

5 Canali Eau de Toilette, 
50 ml € 39,- 

6 Kenzo Ryoko eau de 
toilette, 20ml € 39,50

7 Guerlain L’Instant d’un 
été pour Homme eau de 
toilette, 125 ml € 51,03

8 Chanel Allure Homme 
Sport Spray eau de toi-
lette, 30 x 20 ml € 53,50

9 Axe Click, 100 ml
   € 11,99

10 Esprit Life by Esprit 
eau de toilette, 30 ml

   € 14,50

DE TI EN
Zoals beloofd, de toptien 
gewilde en meest beroemde 
mannengeuren op dit mo-
ment:

“Met de eerste groep kindjes 
ben ik zelf aan het bakken 
gegaan en het was één groot 
feest. Voortaan worden de 
groepen begeleidt door Juf 

Sylvia, die naast haar 
studie Pabo al 5 jaar in 
de bakkerswinkel werk-
zaam is.”

De kinderen werden 
ontvangen aan de grote 
tafel. Na uitleg over hoe 
nu eigenlijk tarwe ge-
malen wordt tot meel, 
hoe brood gebakken 
wordt en hoe gezond 
brood is, werden de 
mouwen opgestroopt. 
Jarige Aiden beet het 
spits af en mocht het 
eerste broodje vlech-
ten. Daarna volgde de 
rest. Ieder mocht twee 
broodjes maken. De 
broodjes in de rijskast 

Partijtje in de kinderbakkerij en hard doorwerken, want de 
koekjes moesten uitgestoken 
worden. De prachtigste mo-
dellen werden door de ‘bak-
kers in spe’ uitgestoken en op 
de plaat voorzien van decora-
tie. Vervolgens alle kinderen 
weer aan de lange tafel, waar 
zij zelf hun taartje maakten, 
decoreerden en... opsmikkel-
den. “Dat smaakt naar meer”, 
riepen de kinderen in koor.

Ondertussen werden de ka-
dootjes uitgewisseld en onder 
het genot van een glaasje ran-
ja werd er gezongen voor de 
jarige. “Allemaal blije gezicht-
jes”. vertelde bakker Jos na af-
loop. En ondertussen kwamen 
al nieuwe aanmeldingen voor 
partijtjes binnen. Wil je ook 
op deze originele manier je 
verjaardag vieren? Reserveer 
tijdig, loop even de winkel in 
of kijk op www.vvlp.nl.

Een winterdipje

Je zou het liefst in je eentje weg-
gaan vanwege alle feestdrukte. 
Ook omdat je veel gevoelens op-
pikt, van jezelf en van anderen. 
Communiceren gaat je moeilijker 
af dan normaal, omdat je alleen be-
zig bent met je eigen gedachten.

Al verschillende groepen kinderen hebben de kinderbakkerij 
achter de bakkerswinkel Van Vessem & Le Patichou bezocht. 
“Het is een groot succes”, aldus Jos Huijbregts.

Kinderen leren zelf brood bakken

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC

VAN COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE 
H H H

PATA NEGRA MET “SUSHI”
VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN 

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

H H H
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS
VOOR KINDEREN HEBBEN WE EEN DRIE GANGEN MENU À € 16,50

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

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC VAN 

COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE
H H H

LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS 
EN EEN CRÈME BRÛLÉE VAN FAZANT EN EENDENLEVER 

H H H
PATA NEGRA MET “SUSHI”

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
GRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

MET MINT-AGAR
H H H

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
GEITENKAAS IN MOSCATO D’ASTI 

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS

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

Toko Bintang, Traditionele Indonesische keuken 
Wokkie Bintang, zijn de wok gerechten uit Azië die op elke hoek van de straat bereid worden.

Nu vanaf €6,50 bij Toko Bintang
natuurlijk zijn wij met de kerst en oud en nieuw gewoon open 

7 dagen per week 13:00 / 22:00 uur

Alle voetbal live 
op groot scherm

Biljart

6 dagen per week geopend

Ma. gesloten – di t/m za 
van 15.00- tot 03.00 uur

Zondag 
van 15.00- tot 03.00 uur

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

Woensdags 
en Donderdags: 
Dagmenu 

Keuken: di. t/m 
zo. open van 
17.00- tot 
22.00 uur
(Maandags 
gesloten)

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Iedere eerste zaterdag 
van de maand

Live muziek
Dagelijks geopend vanaf 16.00 uur 

Kertsmis 
2006
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Etos Topgeuren 
Nu bij inlevering van 1000 Airmiles

€ 10,- extra korting!

Wij zijn 2e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Kerst bij

Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 09.00u tot 17.00u 
en dinsdagavond tot 21.00u

‘Boudoir by sara’

Achterweg 1a • 2042 LH • Zandvoort • Tel. 023-573 29 00

Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Grote Krocht
2042 LT  Zandvoort
Tel. 023 - 571 98 41
Mobiel: 0624-500 624
www.zandvoort-kledingreparatie.nl 

Nog op 
zoek naar 
een relatie-
geschenk?
Kom dan 
even bij ons 
langs!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Hele maand december:
20% korting

 op de gehele wintercollectie
en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

KAKURO

 6 9 7 5 8 2 4 3 1

 2 4 1 3 9 7 6 8 5

 3 8 5 6 1 4 2 7 9

 4 3 9 7 6 8 5 1 2

 5 7 2 9 3 1 8 4 6

 8 1 6 4 2 5 7 9 3

 1 6 4 2 7 3 9 5 8

 7 2 8 1 5 9 3 6 4

 9 5 3 8 4 6 1 2 7
Oplossing 
week 46

Oplossing 
week 46

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

Er worden een aantal cijfers gegeven. Aan u 
om de rest in te vullen. Alle cijfers van 1 tot 
en met 9 komen maar één keer voor in de  
rijen, één keer in de kolomen en één keer in de  
negen vakjes van de 3x3 vierkantjes. 

De oplossing wordt volgende week gepubliceerd.
MIEP is deze week ons dier van de week. Een hele 
vrolijke en stiekem veel te dikke rottweiler. Ze zal een 
jaar of 6 zijn. Ze is gevonden op straat dus dat blijft 
een schatting. Voor deze dame had men blijkbaar 
geen warme mand meer over...! Op straat gezet en 
in het asiel belandt en niet meer opgehaald. Helaas 
voor Miep, maar wij zijn natuurlijk weer hard op zoek 
om een nieuw huis voor haar te vinden. Als ze je kent 
is het een echte knuffel en ze doet echt alles voor een 
koekje. Hoe dik ze ook is, ze gaat op haar achterpoten 
zitten met haar voorpoten de lucht in, als een circus-
hondje. Heel schattig dus, maar we moeten natuurlijk 
wel uitkijken met het geven van koekjes omdat we 
bezig zijn met een afvalprogramma. Wat bewegen 
en niet snoepen, dat is wel moeilijk maar we gaan 
vooruit. Ze moet nog een aantal kilo’s kwijt dus.... we 
zoeken een sportieve baas die lekker met haar naar 
het bos gaat. Ze gaat goed om met reuen maar kan af 
en toe fel reageren op een teef. We plaatsen Miep niet 
bij kleine kinderen, omdat we natuurlijk niets van haar 
achtergrond weten en omdat ze snelle bewegingen 
niet fijn vindt. Daar schrikt ze van en dan kan het fout 
gaan. We zoeken een rustig huis voor Miep waar ze 
lekker veel geknuffeld wordt. Wie heeft daar nou geen 
zin met dit koude weer, zo’n gezellige dikke knuffel 
tegen je aan? Kom eens langs in de Keesomstraat 5, 
geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 uur en 16.00 uur. Tel: 023-5713888 of kijk op 
www.dierentehuiskennemerland.nl

Dier 
van 
de 
Week

Chili con Sana
Vegetarisch hoofdgerecht voor 2 personen

1 grote pot (uitlekgewicht 440 gram)
 kapucijners of bruine bonen,
1 middelgroot blikje (200 gram)
  maïs,
300 gram prei,
1 dikke ui,
1 theelepel gedroogde chilipeper
  (of sambal),

Bereiding:
Snijd de prei in kleine stukjes en was deze goed. Hak de ui in ringen en snijd de paprika’s 
in grove stukjes. Als u de gerulde tofu gebruikt, bak deze dan kort (5 minuten) met de 
chilipeper en wat sojasaus, verwijder het dan uit de pan. Indien u geen tofu gebruikt, 
de chilipeper later toevoegen met de bonen. Smoor de prei nu in de pan en voeg na 5 
minuten de ui en geperste knoflook toe. Laat dit kort meesmoren en voeg dan de pa-
prika’s, bonen, maïs en tomatenpuree toe. Laat het geheel nog zo’n 15 minuten op een 
zacht vuurtje staan. Vul de tortilla’s met de chili of serveer de chili met rijst of bulgur. 
Zet een kommetje komkommersalade ernaast.

Kook eens anders
wekelijkse kookrubriek

Recept Recept

Grasduinen Natuuragenda 
2007 verschenen

De beste natuurfoto-
grafen beschouwen het 
steeds meer als een ere-
zaak om opgenomen te 
worden in de populaire 
Grasduinen Natuur-
agenda. De redactie is 
dan ook bedolven on-
der de inzendingen. Het 
resultaat: een agenda 
waar iedere natuurlief-
hebber 52 weken lang 
heel veel plezier aan 
beleeft. Niet alleen om 
de ongelooflijk mooie 
foto’s, maar ook omdat 
de agenda gewoon heel 
praktisch is. De agenda 
is te koop voor € 9,95 
en verkrijgbaar bij de 
betere boekhandel en 
tijdschriftenwinkels.

   5 34         9 3

 9 1 8     15 24/4 3 1

 11 4 7 20 10/20 7 5 6 2

   23 4 6 3 8 2 17  

   20 9 4 7 9/11 6 5  

   13 6 7 13/16 1 9 6  

   11   9/23 2 9 8 3 1 16

 16 5 6 1 4   11 2 9 

 9 6 3       10 3 7 

  6 27     11 11 

 10     7 19/8 11  

 9   28 9/22

  22      28

  18    13/6

  11   11/15 

  5 3/29      13

 12      10

 5      14

 3     2     7 1  

     2   7       6

   5       6 2    

 4     5       6  

     3   6       9

   6       1 4    

 5 2   6       4 3

 6 3       5 1   2

     4   3   6   5

1 rode + 1 groene paprika,
5 eetlepels tomatenpuree 
  (1 middelgroot blikje),
2 teentjes knoflook,
200 gram gerulde (gerookte)
  tofu (facultatief),
4 tortilla’s,
olie en wat sojasaus.

Ingrediënten

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmannen • in diverse kleuren
Guirlandes • vanaf € 4,95 

Kerstbomen • niet van echt te 
onderscheiden

Aanbieding:
Tafelkerststukken

voor 4 kaarsen: €12,50
Nu: 2 halen = 1 betalen

Groothandelsprijzen!
Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

Wist u 
dat wij ook leuke

kerstcadeautjes 
hebben?

O.a. cadeaubonnen 
voor kunstnagels

Kertsmis 
2006

Kerstshoppen natuurlijk bij

De leukste kleding en de 
mooiste lingerie!

Grote Krocht 20B      Zandvoort       023-5715697
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Zandvoort Noord 
verspeelt bijna voorsprong

Er leek geen vuiltje aan de 
lucht toen Zandvoort Noord, 
vooral via een opvallende ma-
nier van spelen van Rob Smits, 
de leiding nam. Na de eerste 
helft stond het 2-0, waarbij 
Zandvoort Noord nauwelijks 
problemen kende. In de tweede 
helft was het opnieuw Smits 
die het initiatief nam. Daarna 
werden er enkele kansen om 
zeep geholpen en was het 
‘good old’ Oscar Vos met een 
Cubaanse jetlag in de benen, 
die op Dillon Koster-achtige 
wijze de score verder opvoerde. 
Daarna brak het speelkwar-
tier van FCL aan en kwamen 
de gasten terug tot 4-2. Via 
Arthur ‘Tuur’ Paap werd het 
5-2 met daarna wederom een 
tegengoal van FCL, waarbij de 

stand tot 5-3 kwam. Met een 
mooie uitgespeelde kans tus-
sen Smits en Vos werd het 6-3. 
Deze treffer bleek belangrijk, 
want ondanks de treffer van 
FCL in de slotfase wisten de 
Zandvoorters de winst binnen 
te halen. Eindstand was 6-4.

Opvallend was het aantal 
gemiste kansen van Antoine 
Eickhoff, die ondanks zijn 
hernieuwde beweeglijkheid 
niet tot scoren wist te komen. 
Coach Rob Snijders heeft 
goede hoop dat er wellicht 
een aantal nieuwe spelers bij 
Zandvoort Noord gaat komen. 
Daardoor kan er een gewenste 
kleine aanvulling op de be-
staande spelersgroep plaats-
vinden.

Futsal

Een futsalwedstrijd blijft onvoorspelbaar. De futsallers van 
Zandvoort Noord dachten de winst al snel binnen te hebben, 
maar kwamen bijna bedrogen uit. Terwijl de Zandvoorters 
al droomden van een glorieuze en glansrijke overwinning,  
werden ze door tegenstander FCL uit Beverwijk op een harde 
manier wakker geschud.

Succesvolle jonge Zeeschuimers 

Acht verenigingen, uit de di-
recte omgeving maar zelfs ook 
uit Amersfoort, hadden zich 
voor de wedstrijd ingeschre-
ven. Allemaal zwemmers van 
6 t/m 11 jaar. Er konden op de 
individuele nummers medailles 
gewonnen worden, maar het 
belangrijkste was toch wel de 
strijd om de grote wisselbokaal. 
Deze zou gaan naar de vereni-
ging met het beste resultaat 
gemeten over alle zwemmers.

Medailles
De Zeeschuimers uit Zandvoort 
hadden een goed team van 14 
zwemmers ingeschreven en 
konden op veel nummers een 
zwemmer inzetten. Al moes-
ten sommige zwemmers dan 
wel vier keer starten, wat uit-
eindelijk erg zwaar bleek te 
zijn. Dit resulteerde in twaalf 

medailes: 4 gouden, 4 zilveren 
en 4 bronzen. Maar net zo be-
langrijk waren de prestaties van 
de zwemmers die net buiten de 
medailles vielen, het ging im-
mers om het totaalresultaat.

Spannende strijd
Het zou een nek aan nek race 
worden tussen de organise-
rende vereniging Rapido 82 en 
de Zeeschuimers. Rapido 82, dat 
met een team van 25 zwem-
mers deelnam, kon uiteindelijk 
de krachten wat meer verdelen 
en wist zo een nipte voorsprong 
te behouden.

Miniem verschil
Na 24 programma-onderde-
len was het verschil slechts 

Zwemmen

Afgelopen zondag is in het 
zwembad de Planeet in Haar-
lem de eerste Conny Smid Meet 
gezwommen. Deze wedstrijd 
zal vanaf nu jaarlijks worden 
gehouden ter herdenking aan 
de vorig jaar overleden Rapido 
82 jeugdtrainster Conny Smid. 

19 seconden in het voordeel 
van Rapido 82. Een prach-
tige 2e plaats was er voor de 
Zeeschuimers uit Zandvoort.
Het Zeeschuimers team be-
stond uit Fleur de Boer (de jong-
ste zwemster van de wedstrijd), 
Robyn Smit, Caitlin Smit, Ramzy 
Abdelatif, Jordie Buis, Daisy 
Koning, Naomie Meijer, Wouter 
de Boer, Gijs van Dam, Frederick 
Kamerbeek, Lola Holsboer, 
Phillipe Kamerbeek, Teddy Mick 
Wiedijk en Ivan de Boer. Zij wa-
ren uitzinnig van vreugde met 
het prachtige resultaat. Een 
mooie beloning voor het harde 
trainen van de afgelopen we-
ken. Volgende week alweer de 
volgende wedstrijd. De Speedo 
instroom in Wormerveer.

Winst voor hockeydames

Zowel ZHC als Magnus pro-
beerde in het begin van de 
wedstrijd het initiatief naar 
zich toe te trekken. In eerste 
instantie lukte dat Magnus 
met snel combinatiespel het 
beste. Het leverde een aantal 
moeilijke momenten op voor 
het doel van keepster Marije 
van der Meulen, die met behulp 
van haar verdedigsters het doel 
echter schoon wist te houden.
Geleidelijk aan wist ook ZHC 
zich aanvallend wat meer 
te mannifesteren. Doelrijpe 
mogelijkheden waren in de 
eerste helft echter zeldzaam. 
Miranda Schilpzand en Lisette 
van Kesteren probeerden het 
wel maar ook de keepster van 

Magnus toonde haar klasse, 
waardoor het bij rust nog 0-0 
was.

In de tweede helft eenzelfde 
beeld. Magnus had gedurende 
het eerste kwartier het beste 
van het spel, maar wist een 
aantal goede kansen niet te 
benutten. Aan de andere kant 
kreeg Miranda Schilpzand een 
goede kans, maar ook nu was 
de Magnus-keepster onpas-
seerbaar. ZHC moest zich blij-
ven beperken tot uitvallen, wat 
toch een aantal strafcorners op-
leverde. Uit één daarvan schoot 
Miranda Schilpzand in tweede 
instantie de bal in het Schager-
doel,1-0. De vreugde over de 

Hockey

Het dameselftal van ZHC heeft de thuiswedstrijd tegen Magnus uit 
Schagen met 2-1 gewonnen. De dames boekten niet alleen de twee-
de zege van het seizoen, maar namen daarmee ook revanche voor de 
3-2 nederlaag die in de eerste compteitiewedstrijd werd geleden.

voorsprong was van zeer korte 
duur, omdat Magnus vanaf de 
afslag de stand weer gelijk trok, 
1-1. In de daarop volgende peri-
ode probeerde Magnus de over-
winning te forceren. De jonge 
verdedigster Cvetka Krakau, die 
net als de andere jeugdspeel-
ster Jaimy Koopman uitstekend 
speelde, voorkwam na een half 
uur dat Magnus een voorsprong 
kon nemen. Koelbloedig werkte 
zij, alleen op doellijn staande, 
de bal uit het doel.

De strijdlust die ZHC het hele 
duel toonde werd 3 minuten 
voor het eindsignaal beloond. 
Een lange pass van Van Kesteren 
werd door Schilpzand met een 
fraaie lob over de keepster van 
Magnus gewerkt, waarmee de 
2-1 overwinning een feit was. 
Komende zondag speelt ZHC de 
uitwedstrijd tegen Saxenburg 
in Haarlem. De aanvang is 12.45 
uur.     
   

Café de Lamstrael aan kop

Het was weer druk bij de voor-
laatste ronde in het kampioen-
schap van 2006 in café Bluys 
aan de Buureweg. Dat geeft 
aan dat driebanden leeft bin-
nen de Zandvoortse biljarters. 
Dirk van Dam (De Lamstrael) 
wist door winst op Hetty Wisker 
(Oomstee) zijn eerste plaats te 
behouden maar hij voelt de 
hete adem in zijn nek van Rinus 
Schaarsbergen (De Lamstrael) 
en Rob Tan (Basta) die tweede 
en derde staan. Ook de num-

mers vijf tot en met acht heb-
ben nog kans op eremetaal. 
Henk van der Linden (Hollandia) 
speelde vrijdagavond met een 
gemiddelde van meer dan één. 
Hiermee evenaarde hij de score 
van Kees Roos (De Kippetrap) 
eerder in dit toernooi.

De strijd om de Caféprijs 2006 is 
zo goed als beslist. De Lamstrael 
kan eigenlijk niet meer van de 
eerste plaats worden afgehou-
den. Wel is er volop strijd om de 
twee andere ereplaatsen. De ca-
fés Bluys, Hollandia en Kippetrap 
zijn daar nog voor in de race.

Vrijdagavond 8 december wordt 
de finaleronde gespeeld in café 
Oomstee. Aansluitend zal de 
prijsuitreiking plaatsvinden. 
Omdat dit nogal wat rekenwerk 
vergt, zullen die avond niet meer 
dan drie spelers (normaal vier) 
per café spelen. De wedstrijden 
beginnen rond 19.30 uur.

Biljart

Café De Lamstrael heeft af-
gelopen vrijdag goede zaken 
gedaan een lijkt niet meer 
van de overwinning in het 
Driebanden Kampioenschap 
van Zandvoort te kunnen 
worden afgehouden. Dirk 
van Dam,     die speelt voor De 
Lamstrael, blijft eveneens op 
de eerste plaats staan.

Zondagvoetballers vochten 
voor wat ze waard waren

Bloemendaal mocht starten 
met de straffe wind in de rug. 
Hierdoor moesten onze plaats-
genoten veel meer voetbal op 
hun helft toestaan dan dat 
goed voor ze was. Toch kon 
de Zandvoortse verdediging 
de druk redelijk goed verwer-
ken. Voorin echter waren de 
Zandvoortse spitsen niet in 
staat om voor gevaar te zorgen. 
Alleen Faisel Rikkers zag op het 
einde van de eerste helft een 
‘rollertje’ net voorlangs gaan.

Hommeles
In de 19e minuut  kon 
Bloemendaal, na een mooie 
combinatie op de linker flank, 
op voorsprong komen. Een 
handvol minuten daarna was 
het ‘hommeles’. Rikkers werd 
na een glijpartij samen met een 
Bloemendaalse speler door de 
laatste, voor iedereen zichtbaar, 
nagetrapt. Onze plaatsgenoot 
reageerde als door een wesp 
gestoken en sloeg, ook voor 
iedereen zichtbaar, zijn tegen-
stander. Dit was het sein voor 
een massale vechtpartij. Alles 
en iedereen die aan de kant zat 
of in het veld stond, bemoeide 
zich ermee. De scheidsrechter 
volgde het met één grote glim-
lach op zijn gezicht en met een 
houding van; “ik heb alles in de 
gaten”. Niets was minder waar. 
Nadat hij een afkoelingsperi-
ode van bijna een kwartier had 
ingelast, kwam hij terug op het 
veld zonder enige actie te heb-
ben ondernomen. Rikkers en 
zijn tegenstander hadden min-
stens een kaart moeten krijgen. 
Het was de tweede ‘mispeer’ 
van de leidsman. Direct na de 
herstart in de eerste helft, was 
een Zandvoortse verdediger zo 
ongelukkig om zijn tegenstan-
der onreglementair onderuit te 
halen in het strafschopgebied. 
Uiteraard met een penalty als 
gevolg. Bloemendaal kon ech-

ter de geboden kans niet ver-
zilveren.

Wegvloeiende krachten
Na rust, met de wind en de re-
gen in de rug, een sterk terug-
komend Zandvoort dat echter 
veel pech had bij de afwerking. 
Tot drie keer toe stond een 
aluminium paal een, op dat 
moment verdiend, doelpunt in 
de weg en konden onze plaats-
genoten de aansluiter niet vin-
den. Bloemendaal echter wist 
zich gaande de tweede helft 
te herpakken en kreeg, omdat 
Zandvoort veelal op de helft 
van hun tegenstanders speel-
de, een steeds groter wordend 
aantal kansen. Ook werd steeds 
meer zichtbaar dat de jeugdige 
Zandvoort spelers opgebrand 
waren. Toen tot overmaat van 
ramp ook nog eens Martijn 
Paap met een rode kaart mocht 
vertrekken, was het einde in 
zicht. De gastheren konden nog 
twee keer het Zandvoortse net 
vinden en wonnen afgetekend 
met 3-0.

Door deze nederlaag duikelen 
de mannen van trainer Berry 
Buytenhek naar een bedenkelij-
ke negende plaats en voelen zij 
de hete adem van BSM in hun 
nek. Komende zondag komt 
De Brug op visite in Zandvoort. 
Deze wedstrijd begint om 14.00 
uur.

Zaterdag
Het zaterdagelftal van Pieter 
Keur hoefde niet in actie te 
komen. Zaterdag waren alle 
wedstrijden op het complex 
van SV Zandvoort afgelast. In 
hun competitie werd slechts 
een wedstrijd gespeeld: ZOB 
– Monnickendam, uitslag 3-2. 
SV Zandvoort zaterdag speelt 
8 december een uitwedstrijd 
in Edam tegen EVC, aanvang 
14.30 uur.

Voetbal

De zondagvoetballers van SV Zandvoort hebben in Bloemen-
daal hun meerdere moeten erkennen in bvc Bloemendaal. In 
een door een vechtpartij ontsierde wedstrijd was het vooral 
de fysieke kracht van de thuisvereniging die de doorslag gaf. 
Een normaal mens zou, met het oog op onherstelbare schade 
aan het veld, de wedstrijd vooraf hebben afgelast. De zwak 
leidende scheidsrechter echter oordeelde dat er ‘gewoon’ ge-
voetbald kon worden. Het werd zijn eerste ‘mispeer’.

Lions heren bevestigen vorm

Het eerste kwart begon aan de 
kant van onze plaatsgenoten 
niet al te best. Beverwijk kon 
via een aantal goed uitge-
voerde fast breaks op een 13-4 
voorsprong komen, voordat 
Lions wakker werd. Een tus-
sensprint zorgde alsnog voor 
een gelijke stand bij het begin 
van het tweede kwart.

Jeugdspeler
Het tweede kwart kenmerkte 
zich door het feit dat de eer-
ste vijf minuten er geen score 
voor de gastheren kon worden 
genoteerd. Vooral de zonepress 
die Lions hanteerde gaf Racing 
handenvol werk. Daardoor kon-
den de Zandvoortse basketbal-
lers, met een opvallend gemak-
kelijk scorende jeugdspeler 
Niels Crabbendam, uitlopen 
naar een 35-49 ruststand.

Veel steals
In het derde kwart liet ‘good 
old’ Martin van der Aar zien 
waarom hij nog steeds bij de 
Zandvoortse basketbalelite 
hoort. Met name onder het 
bord was hij een plaaggeest 
voor zijn directe tegenstander. 
Jeremy van het Nederend was 
diverse keren in staat om de 
Beverwijkse aanval te storen. 
Diverse ‘steals’ en passes van 
zijn hand werden omgezet in 
scores.

De handdoek gegooid
In het laatste kwart werd het 
duidelijk dat de gastheren 
de handdoek in de ring had-
den gegooid. Lions reageerde 
daarop en hield de voorsprong 
van tweeëntwintig punten in 

Basketbal

De heren van The Lions heb-
ben in Beverwijk laten zien 
dat zij goed in vorm zijn. Wel-
iswaar staat Racing Beverwijk 
puntloos onderaan de rang-
lijst maar een overwinning 
met meer dan twintig punten 
behaal je niet zomaar.

stand zonder zich nog echt 
moe te hoeven maken. Door 
de overwinning blijft Lions 
uitzicht houden op een hoge 
notering. Komende zaterdag 
spelen de heren van Lions 
thuis tegen MSV/Zeemacht 
uit Den Helder. Zeemacht 
heeft twee punten minder 
dan Lions en dus zal er uit 
een ander vaatje moeten 
worden getapt dan afgelo-
pen zaterdag. De wedstrijd in 
de Korver sporthal begint om 
19.00 uur.

De dames van Lions waren 
het afgelopen weekend vrij. 
Zij spelen ook komende za-
terdag in de Korver Sporthal 
en die wedstrijd begint om 
20.45 uur.

De adverteerders van deze week
In alfabetische volgorde
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice 
Café Alex
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Center Parcs
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Haarkoning
Gemeente Zandvoort

Greeven, Makelaardij o.g.
Het Plein
Hotel Platzer
IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Meijershof, Restaurant
Nova College
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pedicure Weldaad
Pluspunt Boomhut
SNC, The essence is 
Body and Mind
Studio Total Care
Toneelver. Wim Hildering
Van Vessem & Le Patichou 

Valent RDB
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse 
Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Kerstactie:
Boudoir by Sara
Boudoir Pers. & 
Inter Styling
Cane & Co Furniture 
and Interiors
Corry’s Kaashoek
Del Mar, Café 
Restaurant
Ellen Creatief

Etos
Hema
Herenkapsalon 
Ton Goossens
Jos Spierieus
Juwelier Jim Draaijer
Kledingreparatie & 
Stomerij Zandvoort
Kroon Mode
NG New man Casual
Parfumerie Moerenburg
Rosarito 
Take Five
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort

ZSC Darts naar ‘clean sweep’
De dartafdeling van ZSC heeft afgelopen woensdag tegenstander 
‘Nog nooit gemist’ een behoorlijk pak op de broek gegeven. Het  
louter uit dames bestaande team ging met 9-0 terug naar Haarlem.

De wedstrijd was een duidelijke 
afspiegeling van de kracht van 
onze plaatsgenoten. Zij draaien 
niet voor niets mee om de top-
plaats op de ranglijst van de vier-

de divisie van Dart Vereniging 
Kennemerland (DVK). Als zij de 
uitgestelde wedstrijd tegen 
MUS winnen staan de ‘Reco 
Boys’ zelfs bovenaan!

Toch waren de dames van ‘Nog 
nooit gemist’ niet zonder kansen. 
De Zandvoortse heren moes-
ten alle registers opentrekken 
om te winnen met het boven-
staande resultaat. De wedstrijd 
tegen MUS wordt donderdag 8 
december gespeeld in bar-dan-
cing De Musketiers in Haarlem 
en begint om 20.00 uur. 

Darts

Zeeschuimers behaalden 12 medailles

Marvin Marina geeft aanwijzingen
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 VAN GALENSTRAAT 102 ZANDVOORT

• Ruim opgezet 2-kamerappartement op de begane grond 
gelegen met riant dakterras van ca. 50 m2 op het westen

• Kleinschalig complex op nog geen 100 meter van het strand
• Door het gehele appartement ligt een witte houten vloer
• Afgesloten gemeenschappelijk parkeerterrein
• Geheel v.v. dubbele beglazing
• Woonoppervlakte ca. 60 m2

 OOSTERPARKSTRAAT 54 ZANDVOORT

• In de geliefde parkbuurt gelegen, half vrijstaande 20-er 
jaren woning met besloten tuin (zw), achterom en oprit

• Op steenworp afstand van strand en duin
• De woning is in 1992 gerenoveerd
• Sfeervolle woonkamer met serre aan de voorzijde,

lichte keuken, moderne badkamer en 5 slaapkamers
• Woonopp. ca. 130 m2, perceelopp. 183 m2

Vraagprijs: € 385.000,-

Vraagprijs: € 169.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 2/4 ZANDVOORT

• Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement
met rondom uitzicht op zee!

• Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen
• Luxe open woonkeuken, sfeervolle woonkamer 

v.v. openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer 
• Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

 CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2e, tevens hoogste etage gelegen 3-kamer
appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

• Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon, 
ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

• Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin
• Kleinschalig complex gebouwd in 2002
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 249.000,-

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 30 ZANDVOORT

• Volledig gerenoveerde royale woning
op nog geen 50 meter van het strand gelegen

• De 1e en 2e verdieping zijn zeer geschikt voor verhuur, 
alle voorzieningen zijn hiervoor aanwezig

• 6 slaapkamers, 4 moderne badkamers, ruime schuur etc.
• Een woning om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 180 m2

Vraagprijs: € 449.000,-

 VAN SPEIJKSTRAAT 2/101 ZANDVOORT

• In modern complex gelegen 3-kamermaisonnette
• Lichte woonkamer, moderne keuken, moderne

badkamer, 3 slaapkamers mogelijk (thans 2 kamers)
• Inpandige parkeerplaats is in de prijs inbegrepen
• Het appartement is luxe afgewerkt
• Op loopafstand van strand, station en centrum 
• Woonoppervlakte ca. 100 m2

Vraagprijs: € 274.500,-

 ZANDVOORTSELAAN 343 ZANDVOORT

• Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa 
met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

• Royale living van ca. 60 m2, 5 slaapkamers, 2 luxe
badkamers en een moderne woonkeuken met kookeiland

• Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!
• Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen!
• Woonopp. ca. 215 m2, Perceelopp. 421 m2

Vraagprijs: € 679.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0649.indd   1 05-12-2006   13:48:09
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De	Mannetjes

Trein direct naar 
Amsterdam

‘Prachtig, dit fraaie 
resultaat na de keiharde 

onderhandelingen 
van het college’

Geldig t/m zondag 17 december

•	 Roomboter	amandel
kerstkransjes	half	pond	€	3,50

•	 Toscaans	brood	€ 0,95

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

nog enkele weken 
ALLE MONTUREN
50% KORTING

Zandvoort Optiek

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

Kerstmis	 P15	Kerstmenu

De Gemeente Zandvoort heeft alle burgers die nu 
huishoudelijke hulp krijgen een brief gestuurd. 
Krijgt u huishoudelijke hulp, maar heeft u deze 
brief niet ontvangen? Belt u dan met 5740440,  
elke werkdag beschikbaar, tussen 9.00 - 12.30 uur.  
U kunt ook een e-mail sturen naar  
loket@zandvoort.nl.

Donderdag 21 december – is het Raadhuis vanaf 
12.30 uur gesloten en is er geen avondopenstelling. 
De alternatieve avondopenstelling is woensdag  
20 december. Dan is de Centrale Balie van het  
Raadhuis tot 20.00 uur open. 

 Kijk ook eens op:
	 www.bertrambrood.nl

door Mai Buwalda

In de schoolkrant waar zij aan 
meewerken, moest en zou een 
stukje komen over een popster. 
De dames wisten al snel wie 
die popster zou moeten zijn. 
Dominique van der Hulst, 
beter bekend als ‘Do’. Met de 
wereldhit Heaven brak deze 
Hollandse blondine wereld-
wijd door en als snel volgde 
van haar meer hits en zelfs 
een duet met Marco Borsato. 
Met een klein beetje hulp van 
een van de opa’s kregen de 
Zandvoortse meiden het voor 
elkaar; een interview met Do.

zer komt steeds dichter bij de 
1. “Zal ik nog even doorpraten 
tot een uur of drie?” grapt 
Do. “Ja!!!”, klinkt het luid in 
koor. Terug naar school is 
natuurlijk het laatste waar 
je aan wilt denken als je in 
het gezelschap bent van een 
ster. 

Zandvoort?
Gelukkig heeft Do nog een 
leuke verrassing in petto. 
De meiden krijgen allemaal 
haar nieuwe album, plus 
een paar foto’s met hand-
tekening. Zelf ben ik wel 
benieuwd wat deze ster van 
ons dorpje vindt. “Ik ben vaak 
in Zandvoort geweest, zowel 
in mijn vrije tijd als voor mijn 
werk. Ik ben gek op de zee en 
ben ook wel jaloers op jullie 
hoor! Jullie wonen hier mooi. 
Dit jaar doe ik de Holland 
Casino Tour en kom daarom 
ook weer terug in Zandvoort, 
in februari. Het gaat een ro-
mantisch Valentijnsconcert 
worden van een uur.”

Gelijk herkend
Twaalf uur... het moment is 
daar. Gespannen en niet stil 
te krijgen kijken de meiden 
uit het raam. Na dik twin-
tig minuten wachten is het 
dan toch zover. Daar komt 
ze binnenlopen. Dikke shawl 
om, petje op, maar herken-
nen doen we haar meteen. 
Ondanks de grote opgewon-
denheid van een half uur ge-
leden, heerst er een doodse 
stilte aan tafel als Do zich 
voorstelt. Het ijs breekt ge-
lukkig al snel en voor ze het 
weet vliegen de vragen Do 
om de oren.

Tijd vliegt
Niet alleen willen de meiden 
weten wat ze het liefst eet 
en wat haar favoriete muziek 
is. Ook moet ze met de billen 
bloot over haar liefdesleven. 
Met grote ogen en open 
mond luisteren de meiden 
aandachtig naar alle verha-
len van hun grote idool. De 
tijd vliegt voorbij en de wij-

Vrijdag 8 december, een 
doodgewone dag in Zand-
voort. Na een tip van Café 
Neuf blijkt dit toch niet 
zo’n standaard vrijdag 
te zijn als gedacht. Voor 
Lisa, Nava, Kim, Saray, Josi 
en Sabine (vd Heuvel) uit 
groep 8b van de ONS mis-
schien zelfs wel de dag 
van hun leven.

Wereldster op bezoek in Café Neuf

Schoolkrant
Tot slot zingt Do nog een klein 
stukje van haar favoriete num-
mer ‘We Could’ voor ons, waar-
bij het kippenvel ons lichaam 
op kruipt. Voor alle andere 
echte fans die nieuwsgierig 
zijn naar Do haar verhalen: de 
toch wel heel ‘speciale’ school-
krant komt binnenkort uit.

Zangeres Do wordt geïnterviewd door 6 meiden van de Oranje Nassauschool

Sport	 P23	Biljartfinale
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Al zo vaak zijn we de weg kwijt 
geraakt. Rijdend door Duitsland 
kom je vaak omleidingen tegen. 
Gelukkig zijn er meestal duide-
lijke borden die je keurig naar 
een aansluitende weg leiden.
In Zandvoort hebben we er ook 
een attractie bij. De badplaats 
uit gaat prima. Maar richting 
Haarlem heb je een probleem. 
Vrienden van ons zijn al hopeloos 
fout gereden. Nota bene als oud 
inwoners van Zandvoort raak-
ten ze de weg kwijt. Kwamen 
in Bloemendaal uit! Gewoon 
de borden volgen? Echt niet. In 
plaats van de snelste weg word 
je omgeleid. Richting Zeeweg.
Zelfs wij zijn een keer goed ver-
dwaald. Mijn studiemaatje en 
ik. In het pikkedonker. “Ik weet 
een snelle weg naar Zandvoort”, 
zegt B. die avond optimistisch, 
“een weg zonder drempels.” 
Opgewekt kletsend slaan we 
bij de Rotonde van Aerdenhout 
rechtsaf. “Nu moeten we door-
rijden. En dan weer linksaf. 
Appeltje eitje. Ze hebben het me 
precies uitgelegd.” Vol enthousi-
asme slaan we linksaf. “De eer-
ste drempel heb je al te pakken”, 
brom ik sadistisch. “Nee, echt we 
gaan goed. Kijk maar”, zegt B. vol 
zelfvertrouwen. 

Links, links, villa’s en nog meer 
villa’s. Donker. Regen klettert op 
het dak van de auto. “Géén drem-
pels nee. Ik geloof alleen dat we 
hier nét ook waren.” Ik krijg er de 
slappe lach van. “Denk toch dat 
we fout zijn”, bekent B. Turend 
in het donker kiezen we zomaar 
een weg. En staan opeens voor 
een ruime oprijlaan. Ook fout 
dus! Na kwistig wat weggetjes 
links en rechts te pakken, zien we 
het. Een geel bord met Z erop. 
“Richting Zeeweg. Belachelijk”, 
snuift B. “We rijden hier gewoon 
rechtdoor.” En ja hoor. Na enkele 
lage bobbels zijn we bij de stop-
lichten. Rijden we, na een half 
uur spoorzoeken, Zandvoort 
binnen. O.k. Eigen schuld dikke 
bult. Maar één ding is zeker. De 
borden richting Zeeweg klop-
pen niet. Gewoon bij de kruising 
rechtdoor rijden is veel beter. Zal 
dat bord voor maart 2007 nog 
veranderd worden? Zodat ook 
niet Zandvoorters geen kilome-
ters om hoeven te rijden…

Lienke Brugman

Doolhof naar 
Zandvoort
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Waterstanden

Do
Vr
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do

-
-

00.29
01.20
02.00
02.39
03.14
03.49

14
15
16
17
18
19
20
21

05.59
07.20
08.20
08.58
10.04
10.49
1 1 . 3 0
1 1 . 5 9

10.29
12.00
12 . 38
13 .29
1 4 . 1 4
14.49
1 5 . 30
16.06

1 8 .1 0
18.58
20.10
20.59
21 .59
22.59
23.49

-

23.29	
-	
-
-
-	
-
-
-

December Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Laag 
water

Hoog	
water

Kerkdiensten
ZONDAG	17	DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
10.30 uur gezamelijke viering met Antonius en Paulus 
pastor D. Duijves en C. van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. R. Hengstmangers uit Haarlem

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
 Zie RK Parochie St. Agatha te Zandvoort

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.
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Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl
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zandvoortsecourant.nl
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zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
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Burgerlijke	stand
2	december	-	8	december	2006	

Geboren: 
Kris Kiara, dochter van: Suttorp, Danny en: Ruhl, 
Mischa Danielle.
Jorg Jacco, zoon van: van Sluisdam, Johannes Jeroen 
en: Geusebroek, Marie-Louise Alida Catharina.
Vincent Pieter Adriaan, zoon van: Brokx, Stefan Petrus 
Adrianus en: Stokman, Miriam Sophia.
Seb, zoon van: van Oostrom, Johannes Wilhelmus en: 
van Overdijk, Catharina Johanna Maria.

Ondertrouwd:
Baas, Michel en: Rosekrans, Esther

Gehuwd:
Belterman, Johan Gerardus en: Simons, Anne Marie.
 
Overleden:
Beauchampet geb. Hogenstijn, Marijtje, 
oud 90 jaar.
Scharrighuisen, Francina, oud 91 jaar.
Omer, Mobarak El Obied, oud 56 jaar.
Bijsterbosch geb. van Doornik, Wilhelmina, 
oud 72 jaar.
Stappers, Henricus Isaac, oud 82 jaar.
Bakker, Wilhelmina Maria Hendrika, oud 98 jaar. 

Familieberichten

16-12-2005	 	 													16-12-2006

Lia ter Weeme-
Roosenboom

Iedereen	die	ons	het	afgelopen	jaar	heeft	
gesteund	met	kaartjes,	bloemen,	goede	
gesprekken	of	een	arm	om	je	heen,		
willen	we	bij	deze	ontzettend	bedanken.		
Jullie	zijn	een	grote	steun	voor	ons.
	 	 	 	 	
	 Lara	en	Oscar
	 Jesse	en	Claire
	 Maren	en	Pieter

Graag willen wij met de wereld delen 
dat vanaf vrijdag 15 december 2006

Roel en Brian
officieel vader en zoon zullen zijn!

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort

Telefoon: 023 57 168 41

E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

In verband met de feestdagen

is het kantoor

van

Van der Valk & Swart
Notarissen

van

25 december t/m 1 januari a.s. gesloten

(vanaf 2 januari 2007 zijn wij weer geopend)

wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2007

Zandvoortse toneelvereniging 
“Wim Hildering”

speelt Vrijdag 15 en zaterdag 16 december
de klucht

“Pension Schier”
Theater de Krocht, Grote Krocht 41

Aanvang 20.15 uur

Kaarten te koop a € 7.- bij Bruna 
Balkenende, Grote Krocht Zandvoort
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College op de vingers getikt
Bij aanvang van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag, 
is Fred Henrion Verpoorten (VVD) als vervanger van de onlangs 
opgestapte Michael van Praag, als raadslid beëdigd. Tijdens de 
daarna tumultueus verlopen vergadering kreeg het college 
een gevoelige tik op de vingers. 

De brede school en de Huis-
vestingsverordening, die in de 
commissie nogal wat woorden 
losmaakten, werden snel afge-
handeld. De tussentijdse rap-
portage (BERAP 3) echter, die 
oorspronkelijk als hamerstuk 
was aangeleverd, werd alsnog 
een agendapunt dat bijna een 
uur in beslag nam. 

Terugbetaling
Uiteindelijk was de raad het 
erover eens dat het college de 
proceskosten, die ondernemers 
en belanghebbenden hadden 
gemaakt om van de baatbe-
lasting af te komen, niet terug 
had mogen geven omdat het 
budgetrecht nu eenmaal bij 
de raad ligt en niet bij het col-
lege. Wethouder Gert Toonen 
verdedigde het collegebesluit 
als een daad van goed fatsoen. 
Niemand zou achteruit mogen 
gaan bij de terugstorting of het 
niet innen van de zo gehate 
baatbelasting. “Daarom zouden 
de proceskosten, circa 30.000 
euro, ook door de gemeente te-
rug moeten worden betaald”, 
beredeneerde Toonen. 

Oneens
De raad was het niet eens met 
de wethouder al kreeg een door 
het CDA ingediend amende-
ment geen meerderheid. PvdA 
fractievoorzitter Pim Kuijken 
verwoorde tot slot de mening 

van de coalitie: “Dit kan gewoon 
niet door de beugel. Iedereen 
kan fouten maken. De wethou-
der moet wel begrijpen dat dit 
de laatste keer is. De volgende 
keer kunt u er niet zo vanaf ko-
men. Ik ga er vanuit dat dit niet 
meer gebeurd.”

Interpellatie
GBZ wilde door middel van 
een interpellatie nu eindelijk 
eens duidelijkheid krijgen over 
de status van ‘De Zamster’ en 
de gevolgen voor de omwo-
nenden. Deze schoonheidssa-
lon aan de Kostverlorenstraat 
heeft in het nieuwe bestem-
mingsplan ‘Kostverlorenstraat 
en Omgeving’ een licht posi-
tieve bestemming gekregen. 
Hierdoor kon de ondernemer 
zijn bedrijf voortzetten. Joke 
Draijer is al een behoorlijke 
tijd bezig om van het college 
antwoorden op een aantal 
concrete vragen rondom de 
kwestie te krijgen. Ook nu 
weer had zij twee vragen voor 
wethouder Wilfred Tates. Deze 
draaide in het begin een beetje 
om de hete brei heen maar uit-
eindelijk gaf hij antwoord. Dit 
antwoord was echter niet ge-
heel wat ervan verwacht werd. 
Hierna ontstond een brede 
discussie die ervoor zorgde 
dat het onderwerp ‘Zamster’ 
opnieuw op de agenda van de 
commissie komt te staan.

ZandvoortPas:
Twee bedrijven, één korting

Het in de Haltestraat gevestigde Confet’ti en Esprit in de Jupi-
ter Plaza, hebben twee dingen gemeen. Ze hebben één eige-
naar en op vertoon van uw ZandvoortPas krijgt u op het ogen-
blik 10% korting op het gehele assortiment.

Confet’ti is een, zoals dat te-
genwoordig in de modebran-
che heet, Home & Fashion 
Brands zaak. Een modezaak 
waar allerlei merken gevoerd 
worden. Confet’ti voert dan 
ook een aantal grote mer-
ken zoals Mexx, XX by Mexx, 
Veromoda, Villa Peaces en 
Jackot Inware. Op al deze mer-
ken geeft Confet’ti, op vertoon 
van uw ZandvoortPas, een kor-
ting van 10%. Daarnaast kunt 
u er ook nog steeds sparen 
met uw vaste klantenkkaart. 
Een mooi gegeven als u voor 
de Kerst nog het een en ander 
aan mode of accessoires wilt 
aanschaffen.

Esprit is een ander bedrijf. 
Een zaak waar slechts één 
merk verkocht wordt. Ook 
daar is een naam voor: One 
Brand store. Zij voeren daar 
alles van Esprit: EDC by Esprit 
(speciaal voor de jeugd), Esprit 
Casual, Esprit Collection, Esprit 
Lingerie, Esprit Schoenen en 

Esprit Accessoires. Het is een 
zaak met een moderne uit-
straling, net zoals de mode 
die daar verkocht wordt. Ook 
hier krijgt u op vertoon van 
uw ZandvoortPas voorlopig 
nog 10% korting.

Eigenaar Bart Wijnberg: “Wij 
doen al vanaf het begin mee 
met de ZandvoortPas. Alleen 
tijdens de twee jaarlijkse op-
ruimingsperioden gaat dat 
niet op. Dan is alles al afge-
prijsd. Als er een groep arti-
kelen is dat niet zo heel goed 
loopt en waarvan wij denken 
dat dat niet geheel terecht is, 
wij geloven namelijk oprecht 

in alles dat we verkopen, gaan 
we er een actieartikel voor de 
ZandvoortPas van maken. Nu, 
zo vlak na Sinterklaas en vlak 
voor de kerstdagen, hebben 
we in beide zaken een actie 
van 10% korting op het gehele 
assortiment. Deze korting blij-
ven we nog wel even voeren.”
 

‘Home & Fashion Brands’ in Confet’ti

 ‘One Brand Store’ Esprit in Jupiter Plaza
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Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Honderdduizendklappers 
Op sinterklaasavond zagen 
surveillerende agenten om-
streeks 21.45 uur dat twee 
mannen vuurwerk aan het 
inladen waren in een perso-
nenauto op de Brugstraat in 
Zandvoort. Bij controle bleek 
het te gaan om 4 dozen met 
illegale ‘honderdduizenklap-
pers’. Het vuurwerk is in be-
slag genomen en er is een 
proces verbaal opgemaakt. 
Gelukkig is in Zandvoort 
duidelijkheid gekomen over 
de opslag van het vuurwerk. 
De opslag van het politiebu-
reau wordt alleen gebruikt 
voor tijdelijke opslag van 
legaal vuurwerk. Al het ille-
gale vuurwerk wordt door 
de ‘domeinen’ opgehaald en 
komt niet terecht in het po-
litiebureau. 

Bliksems
Vorige week bliksemde het 
flink boven Zandvoort. Dat 
was genoeg reden om te 
controleren of de bliksem-
afleiders van de gemeente-
gebouwen nog goed func-
tioneerden. Dat gebeurde 
op vrijdag 8 december, toen 
was het opgehouden met 
het slechte weer. Tijdens de 
inspectie werd geconsta-
teerd dat er ongeveer 280 
meter koperwerk op het dak 
van de aula van de Algemene 
Begraafplaats was wegge-
haald. Kennelijk hadden de 
dieven eerder dit jaar toe-
geslagen want op de plaats 
waar het koper doorgeknipt 
was, was het materiaal al 
verweerd. De gemeente 
heeft aangifte gedaan. De 
schade wordt op €40.000 
geschat. Nooit geweten dat 
koper zoveel waarde heeft. 
Dat wordt extra opletten of 
de koperen regenpijpen niet 
gestolen worden.

Niet welkom
Op uitnodiging van de 
Provincie Noord-Holland zat 
uw vertegenwoordigster van 
de Zandvoortse krant aange-
schoven bij de evaluatiebij-
eenkomst ‘bereikbaarheid 
kust’. Achteraf gezien was 

het kennelijk niet de bedoe-
ling dat de pers aanwezig 
zou zijn en ook de aanwezige 
wethouder Tates (VVD) was 
niet echt gecharmeerd van de 
aanwezigheid van de lokale 
krant. Hij meende zelfs dat de 
‘actieve huisvrouw’ en tevens 
verslaggeefster beter haar bie-
zen kon pakken. Daarom kun-
nen we u niet vertellen of de 
Zandvoortse kust dit 
jaar wel voor iedereen 
(toerist én inwoners) 
goed te bereiken was. 
In onze optiek een ge-
miste kans voor een 
stukje Zandvoort pro-
motie. 

Koopzondag
In de gemeentelijke 
publicatie week 49 
staat een opmerkelijk 
bericht. Het college 
maakt bekend dat 
zij voor 2007 de vol-
gende koopzondagen hebben 
aangewezen: 11 en 18 maart, 1 
en 22 april, 7 en 21 oktober, 11 
en 18 november en 2, 9 en 16 
december. Dat betekent dat 
op deze data de winkels in 
Zandvoort geopend mogen 
zijn. Vreemd, want de win-
kels in het centrum zijn het 
gehele jaar altijd op zondag 
geopend. Bij navraag blijkt dat 
er een nieuwe landelijke wet 
van kracht is voor koopzonda-
gen. De gemeente is verplicht 
deze zondagen aan te wijzen. 
Deze data gelden alleen voor ’t 
winkelcentrum Nieuw Noord 
en Bentveld. De winkels in het 
dorpscentrum hebben een 
vrijstelling en mogen wél het 
hele jaar op zondag open zijn 
omdat Zandvoort een toeris-
tische gemeente is. Verschil 
moet er zijn, niet waar?

Voorraad
Hoewel in de rozen nog knop-
pen zitten en de vogels lopen 
te slepen met takjes, kan zo-
maar ineens het weertype 
van zacht omslaan in winterse 
taferelen. Daarom is het ver-
standig om alvast strooizout 
in voorraad te hebben. Onder 
bepaalde voorwaarden wordt 
er aan particuliere inwoners 

gratis strooizout beschikbaar 
gesteld. Afhalers dienen zich 
bij het magazijn van de re-
mise te melden. Zij moeten 
het zout wel zelf scheppen 
en de hoeveelheid is be-
perkt tot een zak of een em-
mer. Bedrijven moeten voor 
strooizout betalen.

Wintertips

De hele maand november 
zonden Nederlanders hun 
beste wintertips in naar de 
website www.unoxhartje-
winter.nl De inzenders van 
de beste tips werden op 
9 december beloond met 
een winters evenement. 
Uit Zandvoort was de fami-
lie Zonneveld geselecteerd, 
hun tip was de feestelijke 
Wintermarkt in Zandvoort, 
die 26 november jl. plaats-
vond. Na een wandeling 
van ongeveer 15 minuten 
kwamen zij aan bij kwekerij 
De Buurte, Heerderbos op 
de Veluwe. Op het terrein 
stond een grote feesttent 
waar zij ontvangen werden. 
Met een schep en een em-
mer vertrokken zij het bos 
in om een kerstboom naar 
eigen smaak uit te zoeken. 
Na veel schep- en trekwerk 
werd de boom, in een netje 
en voorzien van een naam-
label, meegenomen naar de 
ontmoetingsplek. Terug in de 
tent konden de gezinnen ge-
nieten van warme chocomel, 
kerstbrood en erwtensoep. 
De volgende Zandvoorttip 
van de familie Zonneveld is; 
kerstzingen op het Kerkplein, 
24 december om 21.00 uur. 

Krant niet ontvangen?

Vestiging Haarlem van Selekt Mail zoekt bezorgers voor diverse 

postwijken in Zandvoort

Als bezorger sorteert en bezorgt u geadresseerde post in uw eigen 

woonwijk of in een postwijk bij u in de buurt. Wij bieden een prima 

vergoeding en de mogelijkheid om uw tijd flexibel in te delen. Selekt 

Mail hanteert twee bezorgingstijdvakken in de week. Als bezorger bent 

u in het bezit van een fiets of een brommer. Bezorgen bij Selekt Mail is 

de ideale bijbaan voor jong en oud.

Ook senioren nodigen wij van harte uit om te reageren.

Postbezorger worden bij Selekt Mail? 

Ga dan voor informatie en inschrijving naar: 

www.anderepostbezorging.nl of bel 030-214 90 00.

Bezorgen
Een prima bijverdienste bij u in de buurt?

De actie van het jaar

Kerst-
bonus

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

We zijn genomineerd voor ‘Bakkerij van het jaar’! 
Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt 
gratis 5 ‘Nominaatjes’ ophalen in de winkel. 
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! 
Eigenlijk geven we dus geld weg.... 
Komt dat even mooi uit in deze dure maand!

Bel vrijdagmiddag 
tussen 

14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 
06 121 361 31

4

Rivieradreef 39, 2037 AE Haarlem.
Tel.: 023-5334293

Sinds zondag is het weer mogelijk om rechtstreeks en zonder 
overstappen naar Amsterdam CS te reizen. Vanuit Amsterdam 
vertrok zondagochtend om 11.15 uur een trein met bestuurders 
uit Zandvoort, Amsterdam, Bloemendaal, provincie Noord-
Holland en NS richting Zandvoort. 

Rechtstreeks naar Amsterdam 
 

Daarmee is de verbinding, 
die in de zomer van 1881 
werd geopend en alleen 
tijdens de oorlogsjaren en 
de afgelopen elf jaar on-
derbroken was, weer in ere 
hersteld.

Zowel het  vertrek van 
Amsterdam CS als de reis 
naar Zandvoort ging niet 
onopgemerkt voorbij. Dat 
was mede te danken aan 
dorpsomroeper Klaas Koper 
(“Hoort beste reizigers hoort. 
Ieder half uur kunt u de brui-
sende badplaats Zandvoort 
weer rechtstreeks vanuit 
Amsterdam bereiken. Zegt 
het voort, zegt het voort”) 
en aan de Original Evergreen 
Jazzband, die het al oude lied 
‘We gaan naar Zandvoort’ 
liet horen. Aan de feestelijke 
rit werd namens Zandvoort 
deelgenomen door waarne-
mend burgemeester Hester 
Maij en wethouders Marten 
Bierman en Wilfred Tates. 

Grote behoefte
Om precies 11.42 uur arriveerde 
de trein na 27 minuten op sta-
tion Zandvoort. Het gezelschap 
werd verwelkomd door een ver-
rassend groot aantal inwoners, 
onder wie ook wethouder Gert 
Toonen. Op de trappen van het 
stationsgebouw heette burge-
meester Maij iedereen welkom. 
Ze sprak haar vreugde uit over 
het herstel van de verbinding, 
die volgens haar van groot be-
lang voor Zandvoort, maar zeker 
ook voor Amsterdam is. Door 
NS-regiodirecteur Gelissen 
werd dit onderschreven met 
een aantal cijfers, waar duidelijk 
uit bleek dat de railverbinding 
Zandvoort - Amsterdam in een 
grote behoefte voorziet. 

Het ontstaan
Op het station Zandvoort stond 
een door het Genootschap 
Oud-Zandvoort ingerichte 
kleine expositie, die in woord 
en beeld het ontstaan van deze 
treinverbinding weergaf. 

NS-regiodirecteur Gelissen overhandigt aan burgemeester Hester Maij een  
ouderwets stationsbord 

HAIRSTUDIO 
SERENAY
Zoekt per direct leuke, 

spontane part-time 
Hairstyliste (1, 2 of 3)

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort
Tel.: 023-5712231 
vragen naar Suna Akyuz

Wij wensen al onze klanten 
heel fijne feestdagen

Bent u de krantenbezorger 
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden of meld u aan bij 
Verspreidnet, tel. 0251-674433

of mail uw gegevens naar info@verspreidnet.nl
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Waar blijft de winter?

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 10-11 9-10 9 9

Min 8-9 8 6-7 6

Neerslag 25% 20% 70% 50%

Wind zw. 4-5 zw 4-5 zw 4 west 4 

Deze week zijn we echter 
weer min of meer terug bij 
af en zijn we -haast van-
zelfsprekend- veroordeeld 
tot het bekende ellenlange 
scenario met periodiek wat 
regen, wind en somberte.

Aansluitend ook het licht 
positieve nieuws, want juist 
na de belabberde maandag 
(uitgerekend de minste 
dag van de week), vallen de 
donderdag en vrijdag een 
klein beetje mee wellicht. 
Zeker op deze dagen blijft 
het door de bank genomen 
droog in Zandvoort en om-
geving. Toch verandert er in 
grote lijnen weinig of niets 
aan het weer en blijft het 
gewoon veel te zacht en 
lichtelijk wisselvallig zo nu 
en dan.

Dus best wel twee redelijke 
dagen in beeld kunnen we 
zeggen. Temperaturen blij-
ven nog altijd tegen of net 
in de dubbele cijfers over de 
hele linie overdag. Ook de 
nachten laten geen rappe 
teruggang zien van het 
kwik.

Hogedrukbemoeienis met 
ons Hollandse weer zorgt 

ervoor dat het nog wel los-
loopt met de neerslaghoe-
veelheden en het uithalen 
van de wind. Wij blijven min 
of meer bivakkeren aan de 
rand van het gebied met 
hoge barometerstanden 
boven Midden-Europa.

De spanning stijgt aan 
het weerfront richting 
het weekeinde en vooral 
daarna als de atmosfeer 
zal moeten kiezen voor een 
nieuw evenwicht, want dat 
we gaan overschakelen op 
een ander weerregime lijkt 
vrijwel zeker. De stroming 
ruimt in de meeste weer-
opties en er komt waar-
schijnlijk wat nadrukkelijker 
een noordcomponent in de 
wind, maar door de voort-
durende luchtaanvoer over 
de veel te warme Noordzee 
geeft dit absoluut geen ge-
voelige temperatuurdaling 
vooralsnog. 

Volgende week is in deze 
krant veel meer te zeggen 
over het Kerstweer dit jaar, 
maar de kans op een wit-
te wereld lijkt uitermate 
klein.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Vanaf 1 januari 2007 is de blauwe ZandvoortPas 2006 niet meer geldig. De ZandvoortPas 2007 is geldig t/m 31 december 2007. 

In 2007 nog meer voordelen met de ZandvoortPas!
Met de feestdagen in aantocht, kijken we alvast voorzichtig naar het volgende jaar. In 2007 zal de Zandvoort-

Pas het u nóg voordeliger maken om uw aankopen en boodschappen in uw eigen woonplaats te doen. 

Reken zelf uw voordeel uit!
Bij uw nieuwe ZandvoortPas 2007 ontvangt u een gratis rekenmachine. 

Zo kunt u zelf heel gemakkelijk uw voordelen uitrekenen! 

Pashouders opgelet: 
Indien u vóór 1 januari 2007 uw 
ZandvoortPas voor 2007 bestelt, 
betaalt u geen €7,50 maar slechts €5,00!

Nog geen ZandvoortPas? Bestel dan nu  
ook snel uw eigen ZandvoortPas voor slechts €7,50. 
U kunt deze dan in de (dure) decembermaand van 
2006 al gebruiken! Een gratis ‘13e maand’ dus!

* Kerststukken

* Kerstplanten

* Kerstgroen

* Insteek voor het 
 maken van 
 kerststukken
 Kerstbomen

Hele week open!

Zandvoorter van het Jaar 2006 
apotheose in NH Hoteles

Op zaterdag 3 februari aanstaande zal de bekendmaking van 
de Zandvoorter van het Jaar 2006 plaatsvinden in NH Hoteles. 
Tijdens een feestelijke ‘Zandvoortse middag’, tussen 15.00 uur 
en 18.00 uur, zal de jury bekend maken wie deze eretitel een 
jaar lang mag dragen.

Het wordt een middag met 
veel entertainment en voor 
ieder wat wils, waardoor 
het een aangename middag 
zou kunnen worden voor het 
gezin. Aan het einde van de 
middag wordt de opvolger 
van Victor Bol (winnaar 2005) 

bekend gemaakt.

NH Hotels aan de burge-
meester Engelbertstraat, 
staat ook garant voor een 
zeer speciaal menu dat voor 
een uiterst aantrekkelijke 
prijs zal worden aangeboden, 

aansluitend aan de feestmid-
dag. Chef-kok Marcel Keur wil 
niet eerder dan half januari 
bekend maken wat er op het 
‘Zandvoorts Menu’ staat, 
maar gezien zijn staat van 
dienst zal dat allemaal wel 
in orde komen. 

Wilt u ook bij de uitreiking 
aanwezig zijn? De middag 
zal, naar verwachting, ex-
clusief toegankelijk zijn voor  
met name Zandvoorters met 
een ZandvoortPas 2007. Let  
de komende weken vooral 
scherp op de aankondigingen 
in deze krant.

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:
Genomineerden Uitgelicht

Gré is een muzikale vrouw van 
73 jaar. Tien jaar geleden woon-
de ze nog in Rotterdam, tot ze 
de Zandvoorter Jac van den 
Berg ontmoette. Zij weduwe, 
hij weduwnaar. Jac viel als een 
blok voor deze stoere muzikale 
vrouw en nu wonen zij alweer 
jaren samen in een knus huisje 
in Zandvoort. Gré maakt al mu-
ziek sinds haar zeventiende. 
Eerst was het haar vak, nu haar 
hobby. Vrijwel gelijk toen zij 
hier kwam wonen, ging ze het 
Gemengd Zandvoorts Koper 
Ensemble leiden met haar ac-
cordeon. Dit gezellige smart-
lappenkoor waar iedereen aan 
mee kan doen, zingt elke laatste 
vrijdagavond van de maand in 
Café Koper. Daarnaast repe-
teert Gré ook nog steeds iedere 

week bij het shantykoor van de 
Brandweer Rotterdam, wat een 
stuk groter en professioneler is 
dan het koor in Zandvoort. Maar 
ook een stuk afstandelijker, vindt 
Gré. Ze is in de loop der jaren van 
Zandvoort gaan houden.
“Ik kan mijn emoties niet goed 
kwijt in woorden, maar wel in 
muziek. Ik vind het in Zandvoort 
zo heerlijk wonen. Zoveel num-
mers gaan over Amsterdam, de 
Jordaan, ik vond het tijd worden 

Gré van den Berg

Hij wil eigenlijk niet in het 
zonnetje gezet worden, zang-
pedagoog Jan Peter Versteege 
(50 jaar). Samen met het 
Zandvoortse populair-klas-
sieke kamerkoor ‘I Cantatori 
Allegri’ zet deze dirigent 
zich in voor de stille armen. I 
Cantatori Allegri betekent in 
het Nederlands ‘De Vrolijke 
Zangers’. Het kamerkoor is 
ontstaan uit een jaarlijkse  
traditie om tijdens Kerstavond 
op het Zandvoortse Kerkplein 
e n ke l e  m e e r s t e m m i g e 
Christmas Carols ten gehore 
te brengen, in het teken van 

‘zingen voor de 
stille armen’. 
De muzikaal 
leider is Jan 
Peter Versteege, 
“maar het zijn 
de zángers die 
het werk doen”, 
zegt hij. Om 
de twee we-
ken repeteert 
het koor. Het 
repertoire va-
rieert van populair klassiek 
en negrospirituals tot mo-
derne volksmuziek. Versteege 
heeft een zangstudio aan  

de Vinkenstraat in Zandvoort. 
Daar geeft hij zangles en  
repeteert met het koor. Ook is 
hij bas-bariton solist.

Jan Peter Versteege

om een liedje over Zandvoort te 
maken”, vertelt Gré. En dat heeft 
ze gedaan. Vanwege het 700-
jarig bestaan van Zandvoort, 
maakte Gré het nummer 
‘Zandvoort ik wil je wel beken-
nen’ en ter ere van het shanty-
korenfestival afgelopen septem-
ber componeerde zij ‘Welkom in 
Zandvoort’. Haar hele week zit 
volgepland met componeren, 
repeteren en muzikale optre-
dens. “We hebben geen tijd om 
oud te worden. De geraniums 
gooien we gewoon het raam 
uit”, aldus Gré.

Wie ziet Gré zelf het liefst als 
Zandvoorter van het Jaar? “Ik 
heb er twee. Ten eerste Marianne 
Rebel. Ze is een schitterende 
kunstenares, een lief mens en 
een mooi visitekaartje voor 
Zandvoort. Ten tweede Peter 
Tromp. Ik vind het schitterend 
wat die man vooral op muzikaal 
gebied doet voor Zandvoort.”

door Stephanie Vork

Zowaar heeft het heel licht gevroren in de duinen  
tussen Bentveld en Zandvoort en wel in de prille uurtjes  
gedurende zondagnacht. Deze ‘primeurnachtvorst’ werd  
-behoudens ondergetekende- nauwelijks verwacht door de 
instituten. Sommige matineuze weggebruikers moesten 
voor het eerst de autoruiten ontdoen van een dun laagje 
zogenaamde ruige rijp. Vorst lijkt echter een ‘luxe artikel’ 
te worden de komende tien dagen want… 

Gré van den Berg

Kamerkoor ‘I Cantatori Allegri’
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APK KEURING
Alle merken vanaf € 29,-

vraag naar de voorwaarden

Bij grote beurt gratis!

Voor een mooie
sfeervolle

warme Kerst!
 

Hét adres voor vakwerk
bij u thuis of in uw bedrijf!

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Pedicure

Weldaad
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat 
diabetische –en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,
2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

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

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

wit- en schilders-
werkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein, 
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 20, 
1e etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 Gevraagd: 

Jonge dame voor 
ontspanningsmassage.

 €75 per keer. 
Tel. 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
8 zilverpleet 

onderborden ø30 cm, 
zgan, €20. 4 excl. 

porseleinen 
expressokop-schotel, 
nieuw in verpakking, 

€5. Tel. 5713509

Vanaf deze 
week

ligt het Kerstmenu
ter inzage

Veel aandacht voor Lego-robots
Opvallend drukker dan normaal was het afgelopen zaterdag 
in het Jupiter Plaza. Menno Gorter, eigenaar van de fotospe-
ciaalzaak op de Grote Krocht, demonstreerde hier namelijk de 
hele middag zijn zelfgebouwde en -geprogrammeerde Lego 
Mindstorms robots.

Hoewel Gorter al van jongs 
af aan bezig is met Lego, richt 
hij zich sinds 5 jaar vooral op 
de zogenaamde Mindstorms, 
robots die niet alleen kunnen 
bewegen, maar ook ‘zien’, ‘ho-
ren’ en ‘tasten’. Gorter wordt 
door de Lego-fabrikant uitge-
nodigd om nieuw materiaal 
te testen. Van dit materiaal 
ontwerpt en bouwt hij de  

robots en haalt hij, naar eigen 
zeggen “de fouten eruit”. De 
publiciteit rondom Gorters 
werk wordt steeds groter.

Vol trots demonstreerde hij 
zaterdag een klein deel van 
zijn collectie aan bezoekers 
van het winkelcentrum, om 
deze enthousiast te maken 
voor zijn hobby. Veel animo 

was er vooral van kinderen, 
maar ook de oudere gene-
ratie kwam graag een kijkje 
nemen.

Gorter gaf de demonstratie 
in eigen dorp voornamelijk 
uit enthousiasme. “Het is ge-
woon kicken”, aldus Gorter. 
Daarnaast probeerde hij ook 
Intertoys een handje te hel-
pen door de Lego Mindstorms 
bouwpakketten, die daar te 
koop zijn, te promoten.

Het geven van een demon-
stratie was voor Gorter niks 
nieuws. Al vele jaren demon-
streert hij op het grootste 
Lego spektakel ter wereld,  
Legoworld, de meer dan 30 
modellen die hij inmiddels 
heeft gebouwd. Evenals in 
Nederland, groeit ook in 
het buitenland de publici-
teit. Zo is hij onlangs nog in 
Denemarken geweest voor 
een demonstratie en ligt er 
een uitnodiging uit Keulen 
op zijn deurmat. 
 

Net als de bezoekers, amu-
seerde Menno Gorter zich za-
terdagmiddag zichtbaar goed. 
Voorlopig is hij nog druk in de 
weer met zijn passie en zullen 
we dus nog van hem horen. 
Maar zegt Gorter: “Het moet 
wel te combineren zijn met 
de zaak, dus ik houd de rem 
er een beetje op.”

Ga verstandig om met kerstverlichting
Het staat zo leuk: een rendier in de tuin of een ster achter 
het raam. Vooral in de donkere dagen voor en na de kerst. En 
natuurlijk moeten er lampjes in de kerstboom. Maar kijk uit, 
want niet alle kerstverlichting is veilig en soms wordt kerst-
verlichting ook verkeerd gebruikt, wat tot gevaarlijke situaties 
kan leiden. 

Steeds vaker versieren mensen 
hun huis en tuin met kerst-
verlichting. Kerstverlichting 
is er tegenwoordig in allerlei 
soorten en maten en je kunt 
het in steeds meer winkels 
kopen tegen relatief lage prij-
zen. De meeste ongelukken 
met kerstverlichting ontstaan,  
doordat materiaal of construc-
tie niet deugen of omdat de 
kerstverlichting verkeerd wordt 
 gebruikt. De Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) controleert 
regelmatig of kerstverlichting 
veilig is. Om gevaarlijke situa-
ties te vermijden, is het goed 
te weten hoe u kerstverlich-
ting veilig kunt gebruiken. 

Tips voor een 
veilig gebruik
Waar moet u bij de aanschaf 
en het gebruik van kerstver-
lichting op letten? 
• Kijk bij de aanschaf van een 

product of bepaalde infor-
matie op de verpakking 
staat. Ziet u geen merk-
aanduiding, CE- markering, 
technische informatie of 
waarschuwingsinformatie 
in de Nederlandse taal, dan 
maakt dit een product ver-
dacht.

• Controleer of de lampjes en 
lamphouders niet zijn be-
schadigd.

• Lampje kapot? Meteen  

vervangen.
• Zorg dat er geen stof of 

naalden in de contactdoos 
komen.

• Zorg dat de lampjes vrij  
hangen.

• Mors geen water op de 
lampjes of stekker.

• Gebruik alleen kerstver-
lichting buiten als dat ex-
pliciet staat aangegeven 
op de verpakking. Stekker, 
transformator en licht-
snoer moeten ook geschikt 
zijn voor gebruik buiten en 
vochtbestendig zijn.

Klachten over 
een product?
Hebt u vragen, klachten of 
twijfels over de veiligheid van 
een product? Dan kunt u dat 
doorgeven aan de VWA, zeven 
dagen per week en 24 uur per 
dag. Bel het gratis telefoon-
nummer: 0800 – 0488 of be-
zoek de website: www.vwa.nl. 

Is zeelucht wel zo gezond?
Een aantal weken geleden stond er in het vakblad Uitvaart 
Media een opmerkelijke tabel. Het vakblad voor de uitvaart-
branche had onderzocht in welke gemeente van Nederland 
de meeste danwel de minste mensen per 1000 inwoners 
overlijden. 

De gemeente Zeewolde heeft 
relatief de laagste sterfte 
van Nederland, de gemeente 
Laren (N-H) relatief de hoog-
ste. Dat blijkt uit de publicatie 
van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek ‘Demografische 
kerncijfers per gemeente 
2006’. De publicatie geeft voor 
alle Nederlandse gemeenten 
een overzicht van de ontwik-
kelingen in de belangrijkste 
statistische beschrijvingen 
van sociale en politieke ver-
schijnselen.

Zandvoort 8ste plek
Zeewolde heeft dit jaar de 
gemeente Valkenburg (Z-H) 
verdrongen als gemeente 
met het laagste sterftecijfer. 
Valkenburg is zelfs uit de top 
10 verdwenen. Ook de top 10 
van gemeenten met de hoogte 
sterfte is veranderd. Een paar 
jaar terug stond Warmond nog 
bovenaan (22,9). Nu is die ge-
meente gezakt naar de zesde 
plaat. Onze woonplaats vinden 
we terug op nummer acht van 
de top 10 van hoogste sterfte, 
dit ondanks de aanwezigheid 
van de gezonde zeelucht.

Gemeenten met  
relatief de hoogste sterfte 
per 1000 inwoners

1 Laren (N-H) 19,1
2 Thorn 15,1
3 Haren 15
4 Bennebroek 15
5 Doorn 14,3
6 Warmond 14,2
7 Bolsward 14
8 Zandvoort 12,8 
9 Rheden 12,7
10 Sluis 12,5

Gemeenten met de 
relatief laagste sterfte 
per 1000 inwoners

1 Zeewolde 3,1
2 Eemnes 3,5
3 Bleiswijk 3,7
4 Urk 4,1
5 Drechterland 4,1
6 Hunsel 4,2
7 Wijk bij Duurstede 4,4
8 Houten 4,5
9 Montfoort 4,6
10 Andijk 4,7

Bron: Vakblad Uitvaart Media

Nieuwjaarsduik 2007 
Sinds 1 januari 1960 wordt in Zandvoort de oudste Nieuw-
jaarsduik ter wereld georganiseerd. Een groepje fanatieke 
zwemmers van de Haarlemse zwemvereniging Njord ’59 (nu 
Rapid ‘82) hadden toentertijd bedacht dat zij het jaar fris wil-
den beginnen. Op 1 januari aanstaande wordt officieel voor 
de 46ste keer deze traditie herhaald. 

Na een explosieve groei in 
2006, met ruim 400 zwemmers 
en meer dan 3000 toeschou-
wers, kon de Nieuwjaarsduik 
niet meer ontbreken op de ge-
meentelijke evenementenka-
lender. Sterker nog, het bleek 
het grootste Zandvoortse eve-
nement te zijn gedurende de 
wintermaanden.

Take Five
Voor de tweede maal vindt 
de duik plaats op het strand 
bij strandpaviljoen Take Five 
aan Zee. Gestart zal worden 
met een warming up welke 

wordt ondersteund door een 
DJ. Vervolgens zal het start-
schot van de duik door burge-
meester Hester Maij worden 
gegeven.

Optreden Dries Roelvink
Het evenement houdt niet 
op ná de duik in de zee. Naast 
het strandpaviljoen zal een 
grote tent zijn opgebouwd 
waar ruimte geboden wordt 
voor sponsors en toeschou-
wers. Na de duik vindt hier 
aansluitend een spetterend 
liveoptreden plaats van Dries 
Roelvink.

Veel belangstelling voor de Lego robots van Menno Gorter

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	16	december	t/m	
29	december	€	24,50

TAKE	A	TAXI	TO	TAKE	FIVE	(023-5712600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 
EEN WIJNTJE BIJ HET DINER
Huisgerookte	zalm	

met krabsalade en gemarineerde komkommer 
of

Steaktartaar	van	ossenhaas	
met klassiek garnituur

of
Salade	forestière

met gevulde paddenstoelen en mosterd vinaigrette
H H H

Zeewolf	en	andijvie	
met spek, gepofte krieltjes en geroosterde paprikasaus

of
Falafel	van	geitenkaas	en	knoflookroomsaus

of
Biefstukjes	van	varkenshaas	met	serranoham,	

pesto	en	mozzarella,
hete bliksem en Poolse zuurkool

H H H
Dessert	

Verleiding,	Passie	of	Liefde

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



11

Zandvoortse Courant • nummer 50 • 14 DECEMBER  2006

Gratis laten opmaken en huidadvies
Vrijdag 29 december

Beautyconsulente vanaf 12.00 uur
 

Wij zijn 2e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Kerst bijUw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Grote Krocht
2042 LT  Zandvoort
Tel. 023 - 571 98 41
Mobiel: 0624-500 624
www.zandvoort-kledingreparatie.nl 

Voor de 
feestdagen 
hebben
wij heerlijke 
wildpaté’s
nu met 
gratis saus!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Hele maand december:
20% korting

 op de gehele wintercollectie
en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmannen • in diverse kleuren
Guirlandes • vanaf € 4,95 

Kerstbomen • niet van echt te 
onderscheiden

Aanbieding:
Tafelkerststukken

voor 4 kaarsen: €12,50
Nu: 2 halen = 1 betalen

Groothandelsprijzen!
Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

06-50 44 80 95

Kerstmis 
2006

Kerstshoppen natuurlijk bij

De leukste kleding en de 
mooiste lingerie!

Grote Krocht 20B      Zandvoort       023-5715697

Bestel op tijd uw 

Kersttaarten en hapjes.

Voor relatiegeschenken 

speciale luxe dozen bonbons

Fijne 
Kerstdagen

C U L T U U R

Komt allen tezamen
Op zondagmiddag 17 december, aanvang 15.00 uur, wordt 
iedereen van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse Kerkplein 
Kerstconcert met samenzang in de Protestantse kerk. 

door Nel Kerkman

Stichting Classic Concerts 
staat garant voor een geweldig 
muzikale middag, met mede-
werking van het Zandvoortse 
Vrouwen- en Mannenkoor en 
met declamatie van Nico Knap 
en Toos Berger.

Kerstrepert oire
Sinds september repeteren 
de beide koren elke week 
gezamenlijk. De dirigenten 
van de koren, Wim de Vries 
en Ed Wertwijn, hebben voor 
het concert een mooi reper-
toire uitgekozen met Franse, 
Duitstalige en heel bijzonder, 
Zuid -Afrikaanse kerstliederen. 

want vol is vol. Aan het eind 
van het concert is zoals altijd 
de open schaalcollecte voor de 
restauratie van het Knipscheer-
orgel.

Zangstemmen gezocht
De koren zijn op zoek naar 
nieuwe leden, dus heeft u ge-
noten van het kerstconcert en 
twijfelt u om uw stem niet al-
leen tijdens de samenzang te 
gebruiken? Neem dan contact 
op met de voorzitters van de 
koren voor meer informatie. 
De mannen zoeken vooral 
tenoren en gaan in 2007 hun 
repertoire veranderen in licht 
klassiek. Bij de dames zijn on-
der andere de sopranen van 
harte welkom. Op dinsdag-
avond repeteren de mannen 
in het Gemeenschapshuis 
en de dames beoefenen hun 
zangkunst op woensdagavond 
in gebouw de Krocht. Jong en 
oud is welkom.

Natuurlijk ontbreken de be-
kende kerstliedjes niet, waarbij 
iedereen mag en kan meezin-
gen. Met elkaar de overbeken-
de liedjes zingen geeft een be-
paalde band. Het Zandvoortse 
Vrouwen- en Mannenkoor 
zingt vier keer gezamenlijk een 
lied en tevens zingt elk koor 
apart nog een eigen selectie. 
In totaliteit worden 11 kerstlie-
deren gezongen. Volgens voor-
zitter Willem v.d. Moolen en 
de nieuwe voorzitter van het 
vrouwenkoor Marijke Mutter 
is een kerst zonder een samen-
zang geen echte kerst. In een 
sfeervolle kerk kunt u genie-
ten van een mooi concert met 
‘Kerst’ als thema. Kom op tijd 

Clement verhinderd was 
door een optreden in België. 
Kreeveld is niet de eerste de 
beste, hij is een begenadigd 
pianist die na de pauze het 
solostuk ‘Wals voor Debby’ 
ten gehore brengt. Maar ook 
Landesbergen speelt een mix 
van kerstsongs op de vibra-
foon, zelfs Eric Timmermans 
‘mag’ even solo spelen.

Na de pauze laat Madeline 
Bell horen dat ze tóch nog 
goed bij stem is als ze zon-
der begeleiding solo zingt. 
Perfect en ontroerend. Met 
Holy Night (vibrafoon, con-
trabas, vleugel en zang) we-
ten we het zeker: hier staat 
een rasartieste die, misschien 
met iets minder volume dan 
anders, de muziek in haar li-
chaam heeft én dat ook over 
kan brengen aan het enthou-
siaste publiek. En hier staat 
ook een muzikaal trio dat 
maandelijks meer aandacht 
verdient. De bloemen voor 
Madeline na afloop van het 
concert heeft ze zeker ver-
diend. En wij? We zijn einde-
lijk in Kerstsfeer.

Zondag 14 januari 2007 is 
Hermine Deurlo te gast bij 
Jazz in Zandvoort. 
www.jazzinzandvoort.nl  

Muzikaal concert met 
Madeline Bell 

Even leek het erop dat het concert van Madeline Bell, afgelo-
pen zondag in De Krocht, zou worden gespeeld zonder ritmi-
sche begeleiding. Eenzaam stonden vleugel en contrabas op 
het podium. Vlak voor half drie snelde Frits Landesbergen bin-
nen, gevolgd door Madeline plus een uitdragerij vol ritmische 
apparatuur. “Kunnen jullie ook eens zien hoe een drumstel in 
elkaar wordt gezet”, grapte Landesbergen.

door Lienke Brugman 

De lange f i le  r ichting 
Zandvoort (wegomleiding bij 
Bentveld) was er de oorzaak 
van dat het duo zo laat bin-
nenkwam. Later hoorde ik dat 
Frits en Madeline nét terug-
kwamen van een optreden 
in de Doelen te Rotterdam. 
En dat de begaafde zange-
res de avond ervoor optrad 
in Londen. Ga er maar aan 
staan om dan opnieuw je 
repertoire te zingen in een 
badplaats aan zee genaamd 
Zandvoort! 

Maar Madeline was niet stuk 
te krijgen! Alleen was aan 
haar wat lagere, hese stem 
te horen (I have a voice like a 
man) dat er een slijtageslag 
heeft plaatsgevonden. Wat 
een energie zit er in dat frêle 
figuurtje! Grapjes makend 
met musici en publiek, zingt 
Bell bekende kerstsongs van 
Elvis Presley, Billy Holliday, 
Elton John en andere groot-
heden. Dansend door de 
zaal, hier en daar een knuffel 
of hand gevend óf zo maar 
naast iemand op een vrije 
stoel gaan zitten. Het kan bij 
haar allemaal. Ditmaal is de 
pianobegeleiding in handen 
van Rob Kreeveld omdat Johan 

Nog 23 duizend euro te gaan
Het Knipscheer-orgel van de monumentale dorpskerk aan het 
Kerkplein in Zandvoort is op 16 december 1849 officieel in gebruik 
genomen. Het orgel is in aanleg een fraai instrument. Technisch 
verkeert het echter in zeer slechte staat.

te krijgen is er een ‘Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel’ 
opgericht. De stichting be-
staat uit Minke van der Meulen 
(voorzitter), Jan Keizer (secreta-
ris) en Pieter Joustra (penning-
meester). In 3 maanden tijd is 
al een bedrag van €62.000 
ontvangen! Een geweldig re-
sultaat dat voor 95% bijeen-
gebracht is door particulieren 
uit Zandvoort. Voor het restbe-
drag, €23.000, is de Stichting 
nog op zoek naar gulle gevers. 

Red het orgel
Wilt u meehelpen? U kunt een 
orgelpijp van €2000, €1000, 
of €750 per stuk adopteren 
als supervriend. Tevens is er de 
mogelijkheid om als vriend een 
bedrag van minimaal €250 te 
schenken. Maar u kunt ook als 
begunstiger een bedrag vari-
erend van €10 tot €100 over-
maken. In de kerk zal volgend 
jaar een plaquette worden 
bevestigd waarop alle namen 
staan van de supervrienden 
en vrienden. Staat uw naam 
er straks ook bij?

U kunt uw bijdrage storten  
op bankrekeningnummer  
56 57 65 833 t.n.v. Protestantse 
kerk Zandvoort, onder vermel-
ding ‘restauratie orgel’.

zes jaar onderzoek de nood-
zaak tot restauratie van het 
orgel volledig erkend. De to-
tale kosten worden begroot 
op €320.000. De Rijksdienst 
heeft de totale subsidiabele 
restauratiekosten vastgesteld 
op €184.000. Het restant 
moet door de eigenaar van 
het orgel worden opgebracht. 
De Protestantse Kerk heeft in 
de afgelopen jaren een be-
drag gespaard van €50.000, 
mede door de opbrengsten 
van de Kerkpleinconcerten van 
Stichting Classic Concerts. Al 
met al is er dus nog een tekort 
van €85.000. Om dat tekort 
op korte termijn bij elkaar 

door Nel Kerkman

Op 18 september 
jl. is het beroemde 
Knipscheer-orgel 
van de Protestantse 
kerk naar de be-
kende orgelres-
taurateur Pels & 
Van Leeuwen in ’s 
Hertogenbosch ge-
bracht. Men heeft 
een jaar nodig om dit unieke 
orgel met 1300 orgelpijpen te 
restaureren. Er is een omvang-
rijk restauratieplan opgesteld 
en daar zijn hoge kosten mee 
gemoeid. Naar de mening van 
deskundigen is de technische 
staat van het orgel zodanig 
dat de aanpak ervan hoge pri-
oriteit verdient. Het orgel is 
het meer dan waard om het 
ook klanktechnisch in volle 
luister te herstellen. 

Noodzaak
De Gemeente Zandvoort, de 
Provincie Noord - Holland 
en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg hebben na 

Onderhoud aan het Knipscheerorgel

Madeline Bell was niet stuk te krijgen ondanks haar drukke programma



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!
Wij hebben weer een zeer grote

collectie meubelen binnen 
 in diverse stijlen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Kerst Kaas Kado
Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiten
nu voor maar € 14,95

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

10% korting op
de Kerstartikelen!!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Donderdag 14 dec. t/m woensdag 20 december

Haasfilet Rollade
1 kilo € 9,95

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

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week

Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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

Van 14 december t/m 27 december op vertoon van de ZandvoortPas:
10% korting op accessoires                  10% korting op lingerie

(m.u.v. reeds afgeprijsde artikelen en/of aanbiedingen)

Haltestraat 10A/B Tel. 023 571 38 80Tel. 023 571 54 73Haltestraat 11

&

Heather
Aanbieding voor pashouders

Wintersale
25% korting!!!

Kerkstraat 38a    -     023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

H H H H H

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

150 gram 
Filet Americain 

+           
150 gram 

Selleriesalade
voor 
€ 4,–

Haltestraat 54 - T. 023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting op Feestcollectie

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

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

* korting geldt niet op aanbiedingen

Welkomstdrankje 
alleen bij diner in restaurant 
voor ZandvoortPashouders

Diverse artikelen
30% afgeprijsd!

Haltestraat 45
Zandvoort

023 571 27 05

BELLI E RIBELLI
Kinderkleding

Restaurant
Dubrovnik

Gratis kop koffie 
voor ZandvoortPas

houders
Zeestraat 41, Tel: 5715110
Geopend: 17.00 - 22.00 
(ma. en di. gesloten)

De Oude Halt  
Vondellaan 1B, 

tel.023-5716527

Aanbieding voor 
ZandvoortPas houders:

Bij besteding van € 15,-
 aan snacks een gratis ijstaartje!

Voor de ZandvoortPas

huur 3 new releases
voor €10,-
Geldig van heden tot 31 dec 2006
Niet geldig in com binatie met saldokaart
wij zijn elke dag open van 13.00-21.00

Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort
023-5712070
www.videoland.nl

Wij wensen al onze 
klanten een fijne kerst 
en een geknipt 2007.

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

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

Voor houders van de Zandvoortpas:
Bij een diner een gratis welkomstcocktail!
Woensdag en donderdag gesloten. Keuken v.a. 18.00 uur open.

Steak house
Voor ZandvoortPashouders:

Bij diner eerste drankje gratis
Tevens thuisbezorging 

SPARE RIBS € 15,--
Haltestraat 18, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-57 32 111 

Koude luxe visschotel 35 cm € 25,00
 45 cm € 37,50
 55 cm € 50,00
Luxe salade visschotel 35 cm € 27,50
 45 cm € 42,50
 55 cm € 55,00
Haringschotel 10 st.  € 15,00
 20 st. € 30,00

Zandvoort pashouders krijgen bij een bestelling van
een schotel een mini haringstrippenkaart cadeau.
U kunt de bestelling ook plaatsen op onze site:
www.dezeemeermin.com of www.visschotels.nl

www.visschotels.nl 

Indien u nog andere vragen of wensen heeft kunt u altijd bij ons 
informeren,wij zullen u graag te woord staan.

Onze folders zijn beschikbaar op onze viskraam.
Patrick en Mandy Berg

06-51353653
 

Tel. (023) 5715880 - Schoolplein 4
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Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

16 december…
Het eerste jaar 

Oomstee!
met

Ton Ariesen

22 december klaverjassen

 

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

WINTERSPORT IN GERLOS?
HOTEL PLATZER EEN IDEALE VERBLIJFPLAATS!

Gerlos ligt op een hoogte van 1250 meter in het Zillertal en is 
sneeuwzeker. Het oergezellige wintersportdorp is o.a. bekend door 
de vele apres ski mogelijkheden.
Hotel Platzer, een gezellig familiehotel ligt midden in het centrum van Gerlos 
met de skibus halte voor de deur. Skiën tot aan de deur!
SPECIALE AANBIEDING: van 6 tot 27 januari 2007 en vanaf 17 maart 2007
   7 dagen hotel inclusief ontbijt en een 4 gangen keuze menu
        + een 6 daagse skipas voor de gehele Zillertal Arena,
           € 616,80  p.p. op basis van een 2 pers.kamer
ZandvoortPashouders : bij uw eerste diner een fles wijn.

Boekingen: info@hotelplatzer.at  tel 0043 5284 5204  fax  0043 5284 5204 44

Kerstdiner Zandvoortse Courant
De redactie van deze krant heeft een Kerstmenu samengesteld dat u tijdens een 

van de Kerstdagen zelf thuis kunt voorschotelen aan uw gasten. 
Bij elke gang vindt u een bijpassende wijnsuggestie, uitgezocht door onze vinoloog Judith van Gelder.

Tartaar van zalm met crème fraîche
Wijn:

Glas Champagne of Crémant.
Lekker en feestelijk aperitief, heerlijk voor bij een amuse.

Vitello Tonato
Wijn:

Chardonnay (wit) uit Chili of Zuid Frankrijk: volle, rijke wijn met klein beetje hout.
Stevig genoeg voor bij vitello tonato.

Of:
Valpolicella (rood): elegante wijn met goede structuur, licht mar toch iets kruidig.

Bospaddenstoelenbouillon

Coquilles met tomatensalsa
Wijn:

Grüner Veltliner: frisse, droge wijn met voldoende zuren dus goede combinatie 
met tomatensalsa en iets peperigs, lekker bij gegrilde coquilles en koriander.

Suprême van scharrelkip met gekarameliseerde witlof,
 krokante aardappel en truffelsaus

Wijn:
Mooie, ronde, volle, stevige Bourgogne wit of rood bij kip met truffel heerlijk.
De wijnen zijn stevig maar fruitig wat goed past bij gekarameliseerde witlof.

Ananas in butterscotchsaus
Wijn:

Orange Muscat: prachtige zoet/zuur balans met abrikozen smaak.
Heerlijk bij frisse van ananas met zoete van butterscotch.

Koffie met likeur en bonbons

Kerstmenu Zandvoortse Courant
Diner voor 4 personen. Uiteraard hoeft u zich niet aan het hele menu te houden. 

U kunt ook een aantal gangen nemen, zoals bijvoorbeeld, een voorgerecht een hoofdgerecht en het dessert.

Amuse:
Tartaar van zalm met crème fraîche

Ingrediënten:
80 gr. verse zalm; 80 gr. gerookte zalm; 20 gr. sjalot 

(zeer fijngesnipperd); peper en zout; citroensap of  

enkele druppels goede wijnazijn of balsamico; 1/2 bosje 

bieslook; 75 ml. crème fraîche; 50 gr. zeekraal; 1 potje 

zalmeitjes.

Bereiding:
Hak de zalm en de gerookte zalm zeer fijn tot tartaar. 

Breng de zalm op smaak met peper, zout, citroensap en 

de sjalot. Snijd het bieslook zeer fijn en roer het door 

de crème fraîche. Maak de zeekraal schoon. Doe op een 

grote lepel een beetje crème fraîche en leg er een paar 

sprietjes zeekraal op. Vorm een mooie quenelle van de 

zalmtartaar en leg die er bovenop. Strooi er wat zalmei-

tjes overheen en serveer de lepel op een bordje.

Vitello Tonato

Ingrediënten:
400 g kalfsfricandeau; 1 blik tonijn op olijfolie (200 gram);  3 eetlepels mosterd; 3 sjalotjes (in grove stukken gesneden);  2 teentjes knoflook; 1 eidooier; 2 eetlepels appelazijn;  1 eetlepel kappertjes; 2 stuks ansjovisfilet; 2 dl. olijfolie; snufje tijm; snufje zout; snufje peper; 1 laurierblaadje; witte wijn.

Bereiding:
Zout en peper de kalfsfricandeau en smeer ze in met twee eetlepels mosterd. Braad het vlees rosé in een voorverwarm-de oven van 200°C in circa 30 à 35 minuten tezamen met de sjalotten, tijm, laurier en de knoflook. Laat het vlees afkoelen. Blus de jus af met een beetje witte wijn. Zeef de jus en pureer in de keukenmachine met de eidooier, azijn een eetlepel mosterd, kappertjes, ansjovis en de uitgelekte tonijn. Als  dit een gladde puree is geworden, hier langzaam de olijf-olie aan toevoegen tot er een mooie mayonaise ontstaat. Breng de saus op smaak met zout en peper. Snijd het vlees in dunne plakken. Maak op vier borden een spiegel van de tonijnmayonaise en schik hierop de plakken vlees.

Bospaddenstoelenbouillon

Trek zelf een mooie bouillon of maak gebruik van runder-

fond. Snijdt 100 gr. gemengde bospaddenstoelen klein 

nadat u ze voorzichtig hebt schoongemaakt. Blancheer 

de paddenstoelen even in kokende bouillon. Verdeel de 

bospaddenstoelen over de soepkoppen en schenk de hete 

bouillon erover.

Coquilles met tomatensalsa
Ingrediënten:
8 coquilles; 3 el. Olijfolie; 1 fijngesnipperde sjalot;  
50 gr. tomaat concassé; 50 gr. zongedroogde tomaten in 
blokjes; 1 el. Balsamicoazijn; 0,5 el. fijngehakte koriander; 
0,5 tl. Suiker; 1 bolletje mozzarella.

Bereiding:
Fruit de sjalotsnippers in 2 el olijfolie, voeg tomatenblok-
jes, azijn, koriander en suiker toe en breng het geheel 
op smaak met zout en peper. Bak de coquilles kort in de 
overige olijfolie en plaats ze op een ovenschaaltje. Leg er 
een zeer dun plakje mozzarella op en daarop iets toma-
tensalsa. Zet dit 1 min onder de grill en serveer direct.

Suprême van scharrelkip met gekarameliseerde witlof, krokante aardappel en truffelsaus
Ingrediënten:
4 struikjes witlof; zout; 4 kastanjechampignons; 1,5 dl. Gevogeltefond; 0,5 dl. slagroom; 75 gr. koude roomboter; 4 scharrelkipfilets; circa 200 gr. vastkokende aardappelen;  2 el. Olijfolie; 20 gr. suiker; 1 eetlepel olijfolie extra vierge met truffelaroma; zwarte peper uit de molen.

Bereiding:
Buitenste blaadjes van witlof verwijderen en onderste harde stukje eruit snijden. In pan met water en zout witlof in ca. 8  minuten gaar koken. Intussen champignons schoonvegen met keukenpapier en heel fijn snijden. In pan champignons met fond en slagroom aan de kook brengen en op middelhoog vuur tot helft laten inkoken. Intussen in braadpan 2 el. boter verhitten en de kipfilets in ca. 10 minuten bruin en gaar bakken, halverwege keren. Aardappel goed wassen en in piepkleine stukjes snijden. In  koekenpan olijfolie verhitten en aardappel in ca. 5 minuten  krokant bakken. Intussen witlof afgieten, heel goed laten uit-lekken en rest van vocht eruit knijpen. In koekenpan 1 eetlepel boter verhitten, suiker toevoegen en laten karameliseren. Witlof toevoegen en rondom bruin bakken. Rest van boter in klontjes snijden en door saus kloppen (daarna de saus niet meer op het vuur zetten om schiften te voorkomen). Op smaak brengen met truffelolie, zout en peper. Op vier borden in midden witlof leggen. Kip in plakjes snijden en tegen witlof aan leggen. Saus eromheen scheppen en bestrooien met krokante aardappel.

Ananas in butterscotchsaus 

Ingrediënten:
1 verse ananas; 50 gram boter; versgemalen zwarte peper; 
poedersuiker; 6 bollen.vanille-ijs,

Voor de saus:
75 gr. suiker; 125 ml. slagroom; 1 borrelglas bruine rum; 25 gr. boter.

Voorbereiden: 
Schil de ananas en snijd uit het midden 8 mooie plakken. Verwijder 
de harde kern uit het midden van iedere plak met behulp van een 
uitsteekvormpje. Doe de suiker voor de saus met een eetlepel water 
in een steelpan en laat zonder roeren karameliseren tot de stroop 
goudbruin van kleur is. Voeg de slagroom toe (de suikerstroop is 
zeer heet! Pas op voor spatten!) en blijf roeren tot het een gladde 
saus is. Voeg de rum toe en klop er kort voor het serveren met een 
garde de boter door.

Bereiden:
Zet het ijs circa 30 minuten voor het serveren van de diepvries in 
de koelkast. Verhit de boter in een grote koekenpan. Leg de plakken 
ananas in de pan, bestrooi ze met wat peper en poedersuiker en keer 
ze om. Bestrooi ze opnieuw met poedersuiker en bak ze aan beide 
kanten tot ze beginnen te kleuren. Bak zonodig in twee porties of in 
twee pannen. Verdeel de ananas over de borden, giet er de warme 
saus over en schep er een bolletje ijs bij. 

Koffie of thee met likeur en bonbons

Tip: probeert u eens een goede single malt whisky bij uw koffie.

Kijk ook eens op 
www.zandvoortsecourant.nl

Administratiekantoor 
heeft tijd voor uw administratie.

Factureren, BTW-aangifte, 
uw gehele administratie.

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Prijsvraag

Wat is een Zeehaan?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing uiterlijk 31 december 2006
 naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK
 te Zandvoort. Of stuur uw oplossing per email: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonummer te vermelden! 
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 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Taste of Texas - Haltestraat
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair & Leather wear-Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantv    oort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

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

NIEUW, NIEUW, NIEUW, NIEUW 2007
In het nieuwe jaar start Stichting Pluspunt weer met 
een aantal nieuwe cursussen, zo starten we met een 
LIJN/AFSLANKCLUB. Aan de hand van een door 
u zelf gestelde doelstelling werkt u gedurende een 
periode van acht weken een gericht lijn programma. 
U krijgt hierbij ondersteuning van uw mede cursus-
genoten en een deskundige begeleidster. 

Ook starten we een CURSUS SCRAPPEN. Wilt 
u ook uw foto’s op een creatieve manier inplakken, 
zodat het nog leuker wordt om deze weer terug te 
kijken? Dan kan dat. Door middel van deze cursus 
leert u verschillende scraptechnieken. In Amerika is 
deze manier van foto’s inplakken al een ware rage!!

Op veler verzoek wordt in het voorjaar de CURSUS 
EXCEL voor beginners georganiseerd. Na afloop 
kunt u door middel van dit programma zelf allerlei 
overzichten maken.
Tot slot organiseren we een CURSUS AROMA-
THERAPIE Informatie over deze cursussen kunt in 
de komende tijd in deze ladder van Stichting Pluspunt 
terugvinden.

GASTOUDERBUREAU
Opvang door opa of oma levert geld op!
Wist u dat opvang door opa of oma via De Boomhut 
geld oplevert? Wanneer u zich inschrijft bij ons gast-
ouderbureau, voldoet de opvang door opa en oma 
aan de regels van de Wet Kinderopvang. 
U krijgt voor opvang via De Boomhut een toeslag 
van de Belastingdienst en meestal ook een bijdrage 
van de werkgevers. Opa of oma krijgen daarbij extra 
inkomsten die op kunnen lopen tot vele duizenden 
euro’s per jaar.
Voor meer informatie neemt u contact op met  
De Boomhut.

EETCAFE ZOEKT MEDEWERKER KEUKEN
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die 
houdt van koken en het leuk vindt om dit samen met 
mensen te doen die hierin begeleiding nodig hebben. 
Kunt u een stukje begeleiding geven? Dan zijn wij op 
zoek naar u. Vanuit Pluspunt krijgt u ondersteuning 
van een beroepskracht. Daarnaast maakt u deel uit 
van een gezellig team van vrijwilligers.
Informatie bij Renz Koning - 023 - 571 71 13 of 
e-mail: r.koning@pluspuntzandvoort.nl

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft 
geen computer thuis of loopt u thuis steeds vast  
op de computer? Stichting Pluspunt locatie Noord 
(Flemingstraat 180), biedt iedere donderdag- en vrij-
dagochtend van 9.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de aanwezige computers. 
Op deze uren is ook een begeleidster aanwezig die 
u verder kan helpen met uw vragen of wanneer u  
vastgelopen bent op de computer. De computer 
inloopmogelijkheid is voor iedereen, dus ook als u 
(nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag zien 
wij uw komst tegemoet. 

.

HOROSCOOP
RAM
21 mrt. - 20 apr.

Het lijkt erop dat je serieuzer 
wordt en genoeg hebt van al die 
losse flirts. Je gaat steeds meer 
voor een hechte band waarbij je 
samen iets kunt opbouwen. Best 
eng, maar wel een grote uitda-
ging, Rammetje!

STIER
21 apr. - 20 mei

Heb je eindelijk dat leuke vriendje, 
vinden je ouders hem helemaal 
niks! Of je vriendinnen hebben er 
moeite mee. Of ben je zelf degene 
die nog wat aarzelt? Hoeft niet! 
Het is een mooie tijd om het leuk 
te hebben.

Tweelingen
21 mei - 20 juni

De week begint geweldig. Wat la-
ter heb je steeds meer ruzie of ga 
je twijfelen. Zoek eerst uit hoe iets 
in elkaar zit voordat je gaar mop-
peren. Want in de meeste gevallen 
is het gewoon een misverstand. 
Opletten dus!

Kreeft
21 juni - 22 juli

Je ziet hem helemaal zitten. Je 
bent verliefd tot over je oren. Erg 
belangrijk dat je je niet als een gek 
gaat aanpassen omdat je het ge-
voel hebt dat hij je zo wil. Laat hem 
verliefd worden op jou en niet op 
een beeld dat je schept.

Leeuw
21 juli - 22 aug.

Het is nu helemaal geweldig of 
juist afschuwelijk. Neem wel de 
tijd om uit te zoeken hoe het in 
elkaar zit. Heb je het idee dat hij 
niet eerlijk is? Trek dan niet te vlug 
je conclusies, je zou je kunnen ver-
gissen. 

Maagd
23 aug. - 22 sept.

Die nieuwe vlam van je lijkt het he-
lemaal te zijn. Maar is dat echt zo 
of voelt het zo omdat hij zo anders 
is dan de vorige? Je valt op een wat 
andere type, wilt meer afwisseling. 
Grappig want je ontdekt al snel wat 
je nu eigenlijk zoekt. Verbaasd? 

Weegschaal
23 sept. - 22 okt.

Die nieuwe vriendschap bevalt 
je steeds beter. Je kijkt ook graag 
nog wat om je heen, maar bent 
daar niet al te duidelijk over. Vind 
je het nu echt zielig of ben je ge-
woon wat berekenend en houd je 
hem als reserve? 

Schorpioen
23 okt. - 22 nov.

Aan de ene kant wil je wel eens 
wat anders en zoek je het graag 
buiten je gewone leven. Maar aan 
de andere kant ben je trouw en wil 
je hem niet kwijt. Het kan ook zijn 
dat je hem hopeloos vindt, terwijl 
je eerder dacht in hem de ware 
gevonden te hebben.

Boogschutter
23 nov. - 21 dec .

Als je té graag iemand wilt, dan 
lukt het meestal niet zo. Maar als 
je bang bent dat niemand je leuk 
vindt, maak je ook een fout. Het 
enige wat je nodig hebt is het 
vertrouwen dat er voor alles een 
tijd is.

Steenbok
22 dec. - 20 jan.

Het is een geweldige tijd voor 
de liefde. Jullie kunnen het goed 
met elkaar vinden en eigenlijk 
gaat het steeds beter. Door hem 
leer je om meer leuke dingen te 
ondernemen en niet altijd zo se-
rieus te zijn.

Waterman
21 jan. - 19 feb.

Vissen
20 feb. - 20 mrt.

Je leven verandert nogal als je 
verliefd bent. Een leuke vriend-
schap lijkt uit te draaien op iets 
meer dan dat, maar je bent nog 
niet zeker of hij dat ook zo voelt. 
Dat geeft je dan weer slapeloze 
nachten!

Column

Zondag 10 december. In heel 
Zandvoort worden kerstbo-
men gekocht en versierd. 
Lichtjes worden opgehan-
gen, voortuintjes veranderen 
in een Amerikaans-achtig 
kerstspektakel met rendie-
ren, kerstmannen en licht-
shows. Overal om je heen 
hoor je mensen praten over 
bij wie ze dit jaar Eerste dan 
wel Tweede Kerstdag gaan 
doorbrengen en of de wens-
kaarten al gekocht en ge-
schreven moeten worden.

Maandag 11 december. Het 
wordt niet meer licht. Laat 
de lichtjes in de tuin de hele 
dag maar aan staan, zeiden 
ze bij mij thuis. De donkere 
dagen voor Kerst zijn aan-
gebroken. Donker, somber 
en steeds kouder. ‘s Middags 
zit ik gelukkig in het vliegtuig 
richting San José, Costa Rica, 
Midden-Amerika...! Ik ben zo 
benieuwd hoe het daar zal 
zijn rond de Kerstdagen. 
Zullen daar de tuinen en 
huizen ook versierd zijn met 
allemaal lichtjes? Zullen ze 
daar op de radio ook ‘Let 
It Snow, Let It Snow, Let It 
Snow’ draaien? 

Terwijl ik deze tekst aan het 
schrijven ben, zit ik op 10400 
meter hoogte. Ik kan de slaap 
niet vatten in het vliegtuig 
waarin mijn plek veel te klein 
is voor mijn benen, vijftien 
uur lang. (Gelukkig kan ik 
op een televisieschermpje 
kijken naar fantastische 
programma’s als ‘Everybody 
Loves Raymond’ en ‘The 
Loveboat’...) Nog maar een 
paar uurtjes en dan land ik 
in San José. Pura Vida is daar 
de lijfspreuk. Het pure leven. 
Veel natuur, veel genieten. 
Over een paar dagen komt 
een vriendin mij vergezellen 
tijdens de lichte, zonnige 
dagen rond Kerst hier. Over 
twee weken schrijf ik op deze 
plek in de krant of het leven 
in Costa Rica echt zo puur 
is en hoe zij en wij hier de 
feestdagen doorbrengen. Bij 
deze alvast gezellige dagen 
toegewenst!

Stephanie

 

1 Nagellak: Chanel Le 
Vernis no. 227 € 19,50

2 Transparante crème-
poeder: DiorSkin Icône 
Photo Perfect € 36,99

3 Voetcrème; Vichy 
Podexine  € 7,95

4 Oogschaduw: 
Clarins Colourful 
Horizons Express

   € 35,-

5 Lipgloss: Dior Gloss 
Show Backstage no. 71

   € 45,40 

6 Deoroller: Nivea € 3,95

7 Gezichtscrème: Freeze 
24-7 anti-wrinkle 
cream € 119,-

8 Bodylotion: Hema 
ParisChic € 5,49

9 Mascara: Maybelline 
New York Lash Stylist

 Volume lifting comb 
mascara € 10,99

10 Oogpotlood: Bourjois 
Paris Baguette 
Magique eye pencil

   € 6,20

DE TI EN
Deze week zullen de top-tien 
producten je de ultieme party 
van je leven bezorgen:

Altijd al een goed doel willen 
steunen? Ga dan kijken op 
de website van het modela-
bel Object Collectors: www.
objectci.com. Dit label com-
bineert mode met een goed 
doel. Objectci bedacht items 
voor haar nieuwste wintercol-
lectie, waaronder de tsunami-
ka, een kleurrijk handgemaakt 
poppetje. De poppetjes zijn 

Kostbare Halsband gemaakt door vrouwen van 
wie het leven na de tsunami 
van 2004 voorgoed veranderd 
is. De poppetjes fungeren als 
broche en zijn op een deel van 
de collectie gespeld. De tsuna-
mika fungeert als symbool  
ter herinnering aan de ver-
woestende vloedgolf. Een deel 
van de opbrengst gaat naar  
de vrouwen die ze gemaakt 
hebben.

Let It Snow?

Roerige tijden! Ruzie met je familie 
of met je lief? Flirt je vriendin met 
jouw vriendje? Of is het juist dat 
vriendje van je vriendin die je zo 
leuk vindt? Hoe dan ook, je zit al 
snel in lastige situaties, maar die 
lossen zich vanzelf op.

WHAT’S NEW AND WHAT’S HOT

Heb je zelf een hond en 
wil je die verwennen? Kijk 
dan even op de website 
van NorthernMoods. Dit 
label ontwerpt prach-
tige, handgemaakte 
hondenhalsbanden. 
Ze zijn chic én com-
fortabel voor je lieve-
lingshuisdier. De leren 
banden zijn verkrijg-
baar in verschillende 
kleuren en maten en 
je kunt er een bijpas-
sende riem bij kopen! 
Het kan niet leuker! 
Helaas kost deze 
grap wel een hand vol geld: de  
halsbanden zijn vanaf €80  
te koop. 
Info:www.northernmoods.com

Tsunamika 
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Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC

VAN COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE 
H H H

PATA NEGRA MET “SUSHI”
VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
HERTENBOUILLON MET TRUFFELOLIE EN 

EEN KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

H H H
GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 

BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 
EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS

of
GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS
VOOR KINDEREN HEBBEN WE EEN DRIE GANGEN MENU À € 16,50

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

Boulevard Paulus Loot, pav. 5 Zandvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC VAN 

COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE
H H H

LOLLY VAN RISOTTO EN KALFSWANG MET APPELJUS 
EN EEN CRÈME BRÛLÉE VAN FAZANT EN EENDENLEVER 

H H H
PATA NEGRA MET “SUSHI”

VAN WILDE ZALM EN BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
GRANITÉ VAN CHAMPAGNE EN BOERENJONGENS

MET MINT-AGAR
H H H

GEBRADEN HERTENRUG MET EEN AIR VAN 
BIETJES EN KERSEN, KNOLSELDERIJMOUSSELINE 

EN FLESPOMPOEN VAN BANYULS
of

GEBAKKEN HEILBOT MET KINGKRAB EN RODE 
BASILICUM, LANGOUSTINES EN MORBIÈRSAUS

H H H
GEITENKAAS IN MOSCATO D’ASTI 

H H H
EEN SPEL VAN VERLEIDING, PASSIE, 

LIEFDE EN EEN KUS

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

Toko Bintang, Traditionele Indonesische keuken 
Wokkie Bintang, zijn de wok gerechten uit Azië die op elke hoek van de straat bereid worden.

Nu vanaf €6,50 bij Toko Bintang
natuurlijk zijn wij met de kerst en oud en nieuw gewoon open 
7 dagen per week 13:00 / 22:00 uur. Haltestraat 34. 023-5712800

Woensdags 
en Donderdags: 
Dagmenu 

Keuken: di. t/m 
zo. open van 
17.00- tot 
22.00 uur
(Maandags 
gesloten)

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Kerstavond tot 20.00 uur open
1e Kerstdag zijn wij gesloten

2e Kerstdag bent u van harte welkom 
voor een hapje en een drankje

(Restaurant gesloten)

Kerstmis 
2006

Zaterdag 16 december 
21.00 uur:

Live Band
“The Invisible Girls”

6 dagen per week geopend

Ma. gesloten – di t/m za 
van 15.00- tot 03.00 uur

Zondag 
van 15.00- tot 03.00 uur

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

Wist u 
dat wij ook leuke

kerstcadeautjes 
hebben?

O.a. cadeaubonnen 
voor kunstnagels

55      +Vijfenvijftig plus
door Ton Timmermans

Een actieplan ‘nieuwe’ ouderen. Een drastische ommezwaai 
in denken over de vergrijzing van Nederland is noodzakelijk. 
Het onlangs verschenen boek ‘Generatie op Komst’ is een 
bijdrage aan het op gang brengen van de discussie over dit 
onderwerp.

aantal van de badplaats zal 
naar verwachting nauwelijks 
toenemen. Toch moet het 
huidige denken over ouder-
dom veranderen. Het aanbod 
aan voorzieningen past niet 
bij de groeiende groep ou-
deren. De burgers tussen de 
55 en 75 jaar zijn vaak hoger 
opgeleid, actief, mondig, nog 
gezond en draagkrachtig. 
‘Aan die feitelijkheden moet 
het beleid voor wonen, finan-
ciën, sociale zaken, welzijn en 
gezondheid worden gekop-
peld’ stellen de auteurs van 
het boek. De nota noemt drie 
acties die de overheid moet 
nemen om het stijgende 
aantal ouderen positief te 
benutten:
1. Bereid in een gedurfde pu-
bliekscampagne de burger 

voor op het moderne ouder-
dom,
2. Stimuleer het maatschap-
pelijk ondernemerschap van 
vitale senioren,
3. Zorg voor een hogere ar-
beidsdeelname van ouderen; 
er is immers veel onbenut 
talent. 

Het boek beargumenteert de 
noodzaak van een omslag in 
denken en schetst de con-
touren van een ambitieus 
overheidsbeleid. Het onder-
zoeksrapport is een initiatief 
van het discussieplatform 
ILC Zorg voor   ater. De pu-
blicatie is verzorgd door het 
Verwey-Jonker Instituut voor 
Maatschappelijke vraagstuk-
ken. De studie wil vergrijzing 
positief benaderen, leeftijds-
discriminatie tegengaan en 
keuzemogelijkheden vergro-
ten zodat ouderen langer 
gezond en actief kunnen 
blijven. Zie www.zorgvoor-
later.com en www.verwey-
jonker.nl 

Meetlat ouderenvriendelijk beleid
Ouderenbond Unie KBO organiseerde onlangs een debat over 
toekomstige, landelijke problemen. Vergrijzing en gezong-
heidszorg waren de hoofdthema’s. Het resulteerde in een 
manhoge ‘ouderenmeetlat’.

Het debat ging over de thema’s 
van 50-plussers. Aan de orde 
kwamen punten als vergrij-
zing, gezondheidszorg, koop-
kracht, arbeidsdeelname en 
gratis openbaar vervoer. Uit de 
discussie tussen oud-Tweede 
Kamerleden bleek dat vergrij-
zing te veel in de hoek van pro-
blemen getrokken wordt, ter-
wijl vergrijzing veel meer een 
positieve ontwikkeling is. 

Voor inventieve geesten ontwik-
kelen zich nu mogelijkheden 
en kansen op ouderenbeleid. 
Senioren vertegenwoordigen 
een ongekende bron van ken-
nis en kunde. Ook was iedereen 
het erover eens dat 65-plussers 
evenredig moeten delen in de 
groei van de welvaart. Voorts 
is uitgebreid gesproken over 
hoe de bureaucratie in de ge-
zondheidszorg kan worden 
aangepakt en hoe de arbeids-
deelname van 50-plussers kan 
worden bevorderd. Over gratis 
openbaar vervoer voor 65-plus-
sers waren de meningen sterk 
verdeeld: de leden van CDA en 
VVD bleken tegen en die van 
PvdA en SP voor het voorstel.

Met een één meter hoge ‘oude-
renmeetlat’ en een bijbehorend 
manifest, kan het toekomstige 
regeerakkoord beoordeeld wor-
den op ouderenvriendelijk be-
leid. Zo vermeldt het manifest 
zes zwaarwegende punten:

1. Verhoging van de arbeids-
participatie van ouderen via 
positieve maatregelen als het 
bevorderen van een leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid;

2. Koopkracht van ouderen ge-
lijk laten stijgen met die van de 
markt;

3. Instandhouding AOW en 
goed pensioenstelsel zoals me-
dezeggenschap van gepensio-
neerden in pensioenbesturen;

4. Voldoende geschikte en be-
taalbare woningen voor seni-
oren;

5. Versterking deelname aan 
het maatschappelijk gebeu-
ren door o.a. gratis openbaar 
vervoer voor 65-plussers;

6. Verbetering kwaliteit van 
zorg- en welzijnsvoorzienin-
gen door meer aandacht voor 
de menselijke maat.

Eerste Kamer akkoord met 
voorschot bijstandsaanvragers

Een voorschot op de bijstandsuitkering. Zo wordt voorko-
men dat mensen die een bijstanduitkering hebben aange-
vraagd een tijd zonder geld zitten en nòg dieper in de pro-
blemen raken.

Mensen die bij de gemeente 
bijstand aanvragen, krijgen 
met ingang van volgend jaar 
recht op een voorschot van 
minimaal 90 procent van de 
bijstandsuitkering. Het voor-
schot moet binnen vier we-
ken na de aanvraag worden 
uitbetaald en wordt iedere 
vier weken herhaald totdat 
de uitkering ingaat. De Eerste 
Kamer is akkoord gegaan 
met dit voorstel van demis-
sionair staatssecretaris Van 
Hoof van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Het voor-
schot voorkomt dat mensen 
die bijstand hebben aange-
vraagd een periode zonder 
inkomsten zitten.

Gemeenten hebben tijd no-

dig om vast te stellen of aan-
vragers recht hebben op een 
uitkering. In die periode is het 
voor deze kwetsbare groep 
belangrijk dat ze inkomsten 
hebben om hun eerste le-
vensbehoeften, zoals voed-
sel, kleding en huisvesting 
te kunnen blijven betalen. 
Betalingsachterstanden kun-
nen bij hen snel leiden tot 
structurele financiële pro-
blemen. Tot nu toe mochten 
gemeenten zelf bepalen om 
al dan niet een voorschot te 
verstrekken tijdens de acht 
weken die de wet hen geeft 
om de aanvraag af te han-
delen.

Het voorschot wordt ver-
strekt als renteloze lening. 

Vraagstukken rond ouderen, 
gezondheid en arbeidsmarkt 
op een rij. Bij het schetsen 
van toekomstscenario’s is 
uitgegaan van aanwezig 
talent en maatschappelijk 
kapitaal onder ouderen. 

De vergrijzing die voor de 
deur staat vraagt om een 
ingrijpende omslag in het 
beleid. Landelijk gezien zal 
het aantal ouderen in het 
jaar 2050 oplopen tot onge-
veer vier miljoen 65-plussers. 
Voor die groep moeten er 
nieuwe woon-, zorg- en ar-
beidsvoorzieningen komen. 
In Zandvoort liggen de feiten 
anders. De groep 55Plussers 
stijgt licht van 5.500 nu tot 
naar verwachting 6.500 in 
2030. Het totale inwoners-

Denken over ouderen moet radicaal anders

Zodra de gemeente heeft 
vastgesteld dat de aanvra-
ger recht heeft op bijstand, 
stopt het verstrekken van 
voorschotten en gaat de 
bijstandsuitkering in met 
reguliere maandelijkse be-
talingen. Als blijkt dat de 
aanvrager geen recht heeft 
op bijstand, moet hij de voor-
schotten terugbetalen. 
Het eventueel teveel ontvan-
gen bedrag moet worden te-
rugbetaald.

De Eerste Kamer is ook ak-
koord gegaan met het voor-
stel van Van Hoof om ge-
meenten die samenwerken 
bij de uitvoering van de Wet 
werk en bijstand niet langer 
gezamenlijk te financieren. 
In plaats daarvan krijgen de 
gemeenten ieder een eigen 
bijstandsbudget. Daardoor 
worden de colleges en de ge-
meenteraden meer betrok-
ken bij de uitvoering van de 
bijstand en kunnen ze daar 
beter invloed en controle op 
uitoefenen.

Actief ouder worden: hoe doe je dat?
Wie heeft een goed idee? Hoe verwezenlijk je een plan om als 
oudere bezig te blijven; kwiek, fris en vrolijk? Niet de plichtma-
tige bingo of het zoveelste gezelschapsspel, maar een inventief 
en bovenal werkzaam project waar senioren warm voor lopen.

Het probleem is: waar zijn die 
ouderen die zo graag actief zijn 
maar zelf onvoldoende initia-
tief nemen bij deelname aan 
de samenleving? Hoe spreek je 
ze aan en zorg je dat ze plezie-
rig actief blijven? Welke belem-
meringen dienen te worden 
overwonnen? Het Oranjefonds 
is het grootste fonds op sociaal 
gebied: per jaar keert het ruim 
€ 20 miljoen uit op het terrein 
van maatschappelijk welzijn. 
Met name aan projecten die 
de sociale  samenhang kunnen 
bevorderen.

Het Oranjefonds en NIZW 
hebben gezamenlijk het pro-
ject ‘Actief ouder worden’ uit-
geschreven. Dit ondersteunt 
lokale en regionale organi-

saties met adviezen en een 
startbedrag bij het opzetten 
van een vernieuwend idee om 
maatschappelijke inzet van se-
nioren te stimuleren. 

Uitgangspunt van het fonds 
is om te profiteren van erva-
ring van ouderen: de nieuwe 
generatie ouderen staat ac-
tief en ondernemend in het 
leven. Senioren willen zo lang 
mogelijk hun kennis en kunde, 
hun levens- en werkervaring in 
dienst stellen voor het verbete-
ren van de kwaliteit van onze 
Nederlandse samenleving. 
Heeft u dus een goed idee dat 
uitwerking verdient draal niet 
maar meldt het voor 15 februari 
2007 aan bij het Oranjefonds:
www.actiefouderworden.nl.
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Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Gemeente Blokadv. W50.indd   20 13-12-2006   09:38:19

Vervolg gemeentepublicatie week 50

Gemeente Blokadv. W50.indd   21 13-12-2006   09:38:32

SV Zandvoort krijgt te weinig

De eerste helft liet een gretig en 
goed combinerend Zandvoort 
zien. Gesteund door een ste-
vige wind in de rug werden de 
Haarlemmers regelmatig op 
hun eigen helft vastgezet. Dat 
Zandvoort niet tot scoren kon 
komen, was echt onverklaarbaar. 
Kleine en grote kansen wissel-
den elkaar in een rap tempo af, 
maar de bal mocht de doellijn 
niet passeren. Het dichtst bij 
een treffer was de hardwerkend 
Justin Robert die zijn kogel op 
de staander uiteen zag spatten. 
Achterin kreeg de verdediging 

ook het een en ander te verwer-
ken maar onder aanvoering van 
Aron Kuilder werden tot de rust 
de Haarlemse aanvallen in de 
kiem gesmoord.

Direct na rust konden onze 
plaatsgenoten al juichen. Bij 
de eerste de beste aanval kon 
Michael Kuijl de bal op enigs-
zins gelukkige wijze de bal 
meenemen na een regelrechte 
aanslag op zijn enkels. Met een 
simpele kapbeweging zette hij 
de keper op het verkeerde been 
en bracht zijn ploeg, volkomen 

Zondag hebben de voetballers 
van de zondagafdeling van SV 
Zandvoort zich van hun beste 
kant laten zien. Helaas was 
dat niet goed genoeg om mi-
nimaal één punt uit het duel 
met De Brug te halen. Ze verlo-
ren met 1-2 waardoor De Brug 
opstoomt richting de top van 
de vierde klasse.

terecht, aan de leiding. Nu is De 
Brug niet bepaald een ploeg 
die zich zomaar overgeeft aan 
de tegenstander. Als het moet 
komt de botte bijl tevoorschijn 
en gaat er gehakt worden. Ook 
nu weer. Grove charges en 
intimiderend voetbal van de 
Haarlemse kant zorgde ervoor 
dat Zandvoort terug moest. 
Het kon dan ook niet uitblijven 
dat een aantal minuten na de 
Zandvoortse treffer, doelman 
Edward de Jonghe Urbach, licht 
aan de heup geblesseerd, de 
gang naar het net moest ma-

ken. Een fout in zijn verdediging 
was de aanzet voor het eerste 
Haarlemse doelpunt.
Zandvoort, dat de punten zeer 
goed kan gebruiken, moest er 
nu weer voor zorgen dat ze op-
nieuw op voorsprong kwamen. 
Het zou niet gelukken. Sterker 
nog, De Jonge Urbach moest 
uiteindelijk nog een keer buigen 
en de zege helaas uit handen 
geven.

Een goede wedstrijd van het 
jonge elftal van trainer Berry 
Buytenhek, die waarschijnlijk 
reikhalzend naar de winterstop 
verlangd. Met name de eerste 
helft gaf zeer attractief voetbal 
te zien met mooie combina-
ties.
Komende week de laatste wed-
strijd voor de winterstop. In 
Nieuw Vennep staat om 14.30 
uur (!) DIOS klaar Zandvoort te 
ontvangen. DIOS had tot het af-
gelopen weekend nul punten uit 
elf wedstrijden! Zondag echter 
zagen zij het licht en speelden 
gelijk tegen Olympia Haarlem 
met 2-2. Oppassen dus!

De ontmoeting tussen ZSC’04 en 
DSS was er voor eerstgenoem-
de eentje om met gemengde 
gevoelens naar terug te kijken. 
Daar waar het andere keren 
meezat, zat het de ploeg van 
Marcel Paap en de geblesseerde 
Vincent Fleers nu flink tegen. 

Door de opvallende coaching 
van Marcel Paap en van keeper 
Sander van der Wal, verloren de 
Zandvoorters nog net niet het 
hoofd, in een wedstrijd waar 
uiteindelijk de mentaliteit bij 
de Zandvoorters beter was 
dan bij de Haarlemmers.  De 
beginfase was voor DSS, maar 
nadat ZSC’04 met 2-2 op ge-
lijke hoogte kwam, knokten de 
Zandvoorters door om de over-
winning binnen te halen.

Nadat ZSC’04 op voorsprong 
kwam, liet het nog bij vlagen 
zien dat het goed kon voetbal-
len. Uiteindelijk werd de eind-
stand bepaald op 5-3.

Lastige overwin-
ning ZSC’04

Futsal

SV Zandvoort mag een vrije schop nemen
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Kerstmis 
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Videoland Zandvoort
L. Davidsstraat 13
2042 LS Zandvoort

023-5712070

ONZE KOELKAST IS 
GROTER 

DAN DE UWE!!!!!!
Haal tijdig uw bestelformulier voor hartige 
gerechten, wijn en gebak voor de Kerstdagen.
Voor hartige gerechten is de uiterlijke 
inleverdatum 18 december voor 18.00 en voor  
uw kerstgebak is dit donderdag 21 december 
voor 11.00 uur.

LET OP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U kunt uw Kerst-versbestelling bij ons ophalen 
tot zondag 24 december voor 17.00 uur.

Hema – Raadhuisplein 1 - Zandvoort

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp)
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Lions heren verzuimen Zeemacht 
te verpletteren

Het begin van de wedstrijd 
was helemaal voor het team 
van speler-coach Marvin 
Martina. Zeemacht had geen 
enkel antwoord op de snelle 
breaks die consequent van-
uit een gesloten verdediging 
werden uitgevoerd. De 23-4 
voorsprong gaf de verhou-
dingen in het veld zeer dui-
delijk weer. Ook in de tweede 
periode hield Lions het heft 
volledig in handen. Ron van 
der Meij (27 pnt.) en Marvin 
Martina (23 pnt.) leidden hun 
team naar een zeer comforta-
bele 47-14 ruststand.

Ook na de basketwisseling 
bleven de Lions heren het 
publiek boeien met snel en 
productief basketbal vanuit 
een goed sluitende verdedi-
ging. Dat de voorsprong aan 
het eind van de derde peri-
ode was opgelopen tot 50 
punten (82-32) was meer dan 
verdiend. Niets leek het pas-
seren van de 100 punten nog 
in de weg te staan.

In de laatste periode was 
Lions onherkenbaar ten op-
zichte van het voorgaande 
deel van het duel. Oorzaak: 
irritaties met tegenstan-
ders en de scheidsrechters 
die zich aan het eind van de 
derde periode al aftekenden. 
Zeemacht maakte dankbaar 
gebruik van het onbeheerste 
optreden van Lions en wist de 
achterstand terug te brengen 
tot 33. In plaats van een ver-
pletterende nederlaag met 
een score boven de honderd 
punten werd het nu ‘slechts’ 
88-55. Misschien dat de Lions 
heren in de komende wed-
strijden zich wat professione-
ler op moeten stellen, als het 
gaat om in hun ogen irritant 
optreden van tegenstanders 
en/of scheidsrechters.

Fraaie winst dames
De Lions dames hebben 
zaterdagavond laten zien 
wel over de juiste instelling 
te beschikken om tegen-
slagen op te vangen. Het 
door langdurige blessures 
van basisspeelsters Sabine 
Dijkstra en Marinela Pranic 
geteisterde team van coach 
Johan Beerepoot, die op het 
laatste moment ook niet kon 
beschikken over Aniecke van 
Litsenburg, bleef de dames 
van Zeemacht uit Den Helder 
met 54-43 de baas zonder ook 
maar een moment tegen een 
achterstand te hebben aan-
gekeken.

Martina Loos nam haar team 
in de eerste periode op sleep-
touw waar het ging om het 
scoren. De 13-9 voorsprong 
na de eerste tien minuten 
kwamen voor het overgrote 
deel op haar conto. Ook in 
de tweede periode bleven de 
Zandvoortse dames gecon-
centreerd spelen en manifes-
teerde de jeugdige Tessa de 
Boer zich zowel aanvallend 
als verdedigend onder de bas-
kets. Het stelde Lions in staat 
de voorsprong uit te bouwen 
tot 27-19 bij rust.

Na de hervatting kwam Lions 
geen moment in de proble-
men. José Koper, Ingrid de 
Boer en Miranda Dijkstra 
hielden met hun routine goed 
stand, terwijl de jonge Pauline 
Zwemmer en de op het laat-
ste moment opgeroepen Yuen 
Yee Lo zich prima vervangsters 
toonden. Na rust leefde Loos 
haar scoringsdrift nog eens 
optimaal uit waardoor, na 
40-28 in de derde periode, de 
eindstand werd bereikt van 
54-43. Gezien de tegenslagen 
een voortreffelijke overwin-
ning.

Basketbal

De heren van Lions hebben zaterdagavond in de Korverhal ver-
zuimd tegenstander Zeemacht een verpletterende nederlaag 
met meer dan honderd punten toe te brengen. De uiteinde-
lijke score: 86-55. Opmerkelijk was dat in de vierde en laatste 
periode Lions het hoofd volledig kwijt was. Niet alleen werd 
slechts drie keer de bal door de ring gewerkt, bovendien raak-
ten de spelers meerdere malen in onnodig conflict met tegen-
standers en wedstrijdleiding.

Café De Lamstrael grote winnaar 2006

Dirk van Dam (de Lamstrael), 
die bij het ingaan van de fina-
leronde bovenaan stond en 
de adem van Schaarsbergen 

in zijn nek voelde, verloor in 
de allerlaatste partij van het 
kampioenschap 2006 van een 
ontketende Addie Ottho (de 

Biljart

Rinus Schaarsbergen van café de Lamstrael is afgelopen vrij-
dag in het afgeladen café Oomstee, winnaar geworden van 
het toernooi om het Driebanden Kampioenschap 2006 van 
Zandvoort. Rob Tan (Basta) werd tweede en Hans Rubeling (de 
Lamstrael) wist derde te worden. De ‘Cafétrofee’ kwam even-
eens in handen van Café de Lamstrael. In deze competitie wer-
den de cafés Bluys en Hollandia tweede en derde. 

Kippetrap). Ottho was zeer ge-
concentreerd bezig en liet Van 
Dam geen kans. De laatste dui-
kelde daardoor naar de vierde 
plaats en viel, onverwacht, van 
het podium.

Henk v.d. Linden (Hollandia) 
en Louis v.d. Mije (Bluys) leg-
den beiden een fantastische 
partij op de tafel. Luid toege-
juicht door de enthousiaste 
toeschouwers maakten ze in 
zes beurten hun partijen, van 
respectievelijk elf en tien ca-
ramboles, uit.

Een speciaal woord van dank 
was er voor de organisa-
toren Harry Vosse en Henk 
Kinneging. Het Driebanden 
Kampioenschap 2006 is mede 
door hun inzet een groot suc-
ces geworden. Een prima 
opstapje voor volgend jaar 
wanneer dit toernooi voor de 
tiende maal gespeeld zal wor-
den.

De adverteerders van deze week
Administratiekantoor K. Willemse
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
Gemeente Zandvoort 
Hairstudio Serenay
Haverkort Juweliers

Hotel Platzer, Gerlos
IJzerhandel Zantvoort
K.V.S.A.
Kippetrap
P. van Kleeff
Pedicure Weldaad
Pluspunt
Selekt Mail
Toneelver. Wim Hildering
Van der Valk & 
Swart notarissen
Van Vessem & Le Patichou
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek

Kerstactie:

Boudoir by Sara
Boudoir Pers. & 
Inter Styling
Café Alex
Corry’s Kaashoek
Del Mar, Café 
Restaurant
Ellen Creatief
Etos
Hema
Herenkapsalon 
Ton Goossens
Jos Spierieus

Juwelier Jim Draaijer
Kledingreparatie & 
    Stomerij Zandvoort
Kroon Mode
La Bonbonnière
NG New man Casual
Parfumerie Moerenburg
Rosarito 
Take Five
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort

Handbalsters weer naar winst
De handbalsters van ZSC 
handhaafden hun ongeslagen 
status in de 3e klasse van het 
nog prille zaalhandbalseizoen. 
Nadat vorige week de uitwed-
strijd tegen de naaste concur-
rent TOP/DSS 3 met 15-10 was 
verloren, werd afgelopen zon-
dag het uitduel met Wijk aan 
Zee in een 19-17 overwinning 
omgezet.

Een gehandicapt ZSC, waarin 
Debbie Tibboel ontbrak en 

Lucia v.d. Drift onder de lat 
stond in plaats van de gebles-
seerde Diana Agten, nam van 
meet af een 0-3 voorsprong, 
die, nadat de thuisclub was 
teruggekomen tot 3-4, bij rust 
weer was opgelopen tot 6-12.
Ook in de tweede helft bleef 
de voorsprong op niveau en 
bedroeg na 15 minuten zeven 
doelpunten (9-16). In de slot-
fase wist Wijk aan Zee echter 
nog terug te komen tot op drie 
punten (14-17). Via 14-19 kwam 

de eindstand ten slotte uit op 
een 17-19 overwinning voor 
de dames van coach Hans 
Zwemmer. Romena Daniëls 
was het meest productief met 
7 goals, Suzanne Zwemmer en 
Laura Koning scoorden ieder 5 
maal, Martina Balk en Kristel 
Gaazenbeek brachten het 
Zandvoortse totaal op 19 tref-
fers. Komende zondag wordt 
om 13.00 uur in de Korverhal 
opnieuw tegen Wijk aan Zee 
2 gespeeld.

Handbal

Winnaar 2006 Rinus Schaarsbergen
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 CELSIUSSTRAAT 192/8 ZANDVOORT

• Op de 2e, tevens hoogste etage gelegen 3-kamer
appartement met berging in het souterrain en v.v. een lift

• Woonkamer met toegang naar het inpandige balkon,
ruime U-vormige open keuken en 2 slaapkamers

• Met gezellige (gemeenschappelijke) daktuin
• Kleinschalig complex gebouwd in 2002
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

 DORPSPLEIN 1 ZANDVOORT

• Goed onderhouden woning gelegen midden in het 
karakteristieke en gezellige centrum van Zandvoort

• 4 slaapkamers, werkkamer en moderne badkamer
• Voorzien van originele details zoals paneeldeuren,

glas in lood en plafonds met sierlijsten
• Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 138 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

Vraagprijs: € 249.000,-

 ZANDVOORTSELAAN 39 ZANDVOORT

• Goed onderhouden charmante vrijstaande 20-er jaren villa
• Royale sfeervolle living met open haard, 2 serres, 5 slaap-

kamers en een gastenverblijf met eigen entree
• Tuin met volledige privacy, oprit voor meerdere auto’s
• Het gastenverblijf is geschikt om kantoor/praktijk aan huis 

te houden of voor verhuurmogelijkheden
• Woonopp. ca. 220 m2 , inhoud ca. 645 m3, perceelopp. 476 m2

Vraagprijs: € 698.000,-

 STATIONSSTRAAT 8-A ZANDVOORT

• Geheel gerenoveerde karakteristieke ruime 3-kamer
bovenwoning, v.v. hoge plafonds en paneeldeuren 

• Moderne keuken en moderne badkamer, 2 slaapkamers 
en een studeerruimte

• Royaal dakterras van ca. 30 m2

• Een appartement om zo te betrekken!
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 219.000,-

ZANDVOORTSELAAN 343 BENTVELD

• Goed onderhouden, charmante vrijstaande 30-er jaren villa 
met garage, oprit en een besloten achtertuin met achterom

• Royale living van ca. 60 m2, 5 slaapkamers, 2 luxe badkamers 
en een moderne woonkeuken met kookeiland

• Aan de voorzijde heeft u vrij uitzicht op een park!
• Achterzijde van de woning grenst aan de waterleidingduinen!
• Woonopp. ca. 215 m2, Perceelopp. 421 m2

Vraagprijs: € 679.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 2/4 ZANDVOORT

• Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement
met rondom uitzicht op zee!

• Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen
• Luxe open woonkeuken, sfeervolle woonkamer

v.v. openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer 
• Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

 SARA ROOSSTRAAT 18 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte en zonnige 3-kamermaisonnette
• Tuin op het zuiden, achterom en inpandige parkeerplaats
• Moderne woonkeuken v.v. diverse apparatuur,
moderne badkamer v.v. ligbad, wastafel en design radiator

• Geheel v.v. fraaie eikenhouten vloerdelen
• Modern en strak afgewerkt
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs: € 279.000,-

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0650.indd   1 12-12-2006   09:14:40
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De	Mannetjes

Zes kerstbomen 
van gemeente

‘Ze hebben zeker spijt 
dat er zoveel gekapt 
zijn de laatste tijd’

Geldig t/m zondag 24 december

•	 Bucheron	€	0,95
•	 10	Oliebollen		€ 4,95	
1e	Kerstdag	gesloten
2e	Kerstdag	geopend

Verse koffie, Jus d’orange 
en Belegde broodjes

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

nog enkele weken 
ALLE MONTUREN
50% KORTING

Zandvoort Optiek

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

Kerstmis	 P15	Kerstverhaal

Vragen over huishoudelijke hulp?
Loket Zandvoort 
023-5740440
9:00 tot 12:30 uur
 
Meer informatie in 
de advertentie van 
de Gemeente Zandvoort

 Kijk ook eens op:
	 www.bertrambrood.nl

Het gaat echter nog niet zover 
als in de Verenigde Staten en 
Canada. Daar is het, vooral op 
het platteland en in de kleinere 
dorpjes en steden, gewoonte 
om ieder huis uitbundig aan de 
buitenkant te verlichten. 

Ondernemers
Ook de Zandvoortse onderne-
mers doen een behoorlijke duit 
in het zakje. Veel verlichting en 
stemmig aangeklede winkels en 
horecabedrijven zorgen ervoor 
dat de klanten in de juiste stem-
ming komen. In veel restaurants 
zal een kerstmenu worden ge-
serveerd, maar sommigen zijn 
gesloten op beide of een van de 
kerstdagen. 

Nadeel
Kerstverlichting heeft soms ook 
andere nadelen. Met een van de 
meer relevante onderzoeken 
in 2006 stelden onderzoekers 
van Airmagnet (producent 
van apparatuur om draadloze 
internetverbingingen te on-
derzoeken) vast dat de sterkte 
van WiFi-signalen (zorgen voor 

Stroomverbruik
Het stroomverbruik van kerst-
verlichting is natuurlijk afhanke-
lijk van wat er brandt. Eneco, dat 
tot september dit jaar sponsor 
was van het SBS 6 programma 
‘Stralend Nederland’, is om die 
reden gestopt met de sponso-
ring. Kerstverlichting kopen is 
goedkoop, maar de kosten zitten 
vooral in het verbruik. Een ge-
middeld huishouden geeft €100 
per jaar uit aan verlichting (van 
lampen tot armaturen). Milieu 
Centraal heeft uitgerekend dat 
uitbundige kerstverlichting dit 
bedrag bijna kan verdubbelen.

De Zandvoortse en Bentveldse 
inwoners laten zich bepaald 
niet onbetuigd als het gaat 
over het versieren van alles 
dat maar verlichting kan dra-
gen. Ieder jaar weer worden 
er meer woningen versiert en 
hier en daar zijn zelfs aanslui-
tende versieringen naar de 
buren te zien.

Zandvoort in Kerstsfeer

draadloze verbindingen met 
Internet) met 25 procent kel-
dert als de kerstversieringen in 
bomen hangen.

Sport	 P23	Handbal

Op dinsdag 2 januari aanstaande houdt 
gemeente Zandvoort zijn officiële nieuwjaars-
receptie. De receptie is van 19.00 uur tot 20.30 
uur in de raadszaal van het raadhuis. 
U bent van harte welkom
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Cartoon		 Hans van Pelt

Column

was ik opslag verliefd op Jozef. 
Samen met Maria stond hij in 
de etalage van het bloemen-
winkeltje. Het is geen stalletje 
met magere figuurtjes maar 
één die gezelligheid uitstraalt. 
Maria is een lief moeke en de 
herders zijn mollig. Zelfs de 
dieren zijn vet gemest. Na lang 
zoeken heb ik eindelijk mijn 
kerststal gevonden! 

“Gaan we het uitpakken oma”, 
vraagt kleindochter Eva. Het 
is nog geen Kerst, maar ach 
wat geeft dat. Voorzichtig 
pakken we de figuurtjes uit. 
Ondertussen vertel ik het kerst-
verhaal. “Kijk dit is de stal. Daar 
wonen pappa, mamma en de 
baby. Net zoals de koe en het 
schaapje. Zet ze maar neer.” 
Hoe meer kerstfiguren erbij 
komen, hoe moeilijker mijn ver-
haal wordt. Intussen maakt Eva 
een kring rondom de baby en 
luistert (heel verstandig) niet 
naar mijn geklets. “En dit is de 
koning, hij geeft baby Jezus een 
cadeautje.” Eva’s vraag wat in 
het pakje zit is een valkuil, want 
hoe leg je aan een driejarige uit 
wat mirre is? “Dat is heerlijke 
zalf of was het nou olie?” Ik 
twijfel even, maar zonder aar-
zeling vervolg ik mijn geïmpro-
viseerde kerstverhaal. 

Stel je nou eens voor dat Jozef 
en Maria in deze eeuw leef-
den? Dan waren ze de zoveel-
ste asielzoekers geweest. De 
opsporingsdienst had de stal 
via de satelliet ontdekt. En vrij-
willigers brachten warme de-
kens, een voedselpakket plus 
een integratiecursus naar de 
vluchtelingen. “Oma, staan ze 
zo goed?” Met een schok kom ik 
terug op aarde en kijk naar mijn 
kerststal. Jozef en Maria lachen 
me vriendelijk toe. Zij zouden 
het wel gered hebben in deze 
chaotische wereld. Ik geef Jozef 
een knipoog. Met Eva zet ik een 
kerstCD op ‘Nu zijt wellekome’. 
Van mij mag de kerst komen, 
mijn stalletje staat klaar.

Nel Kerkman

Volgens mij…

3

Familieberichten
5K Christmas Beach Run 

Omdat dit de eerste 
keer is, krijgen alleen de 
leerlingen van het WGC 
de gelegenheid om 
mee te doen. Het ligt 
in de lijn der verwach-
tingen dat komend jaar 
alle Zandvoortse basis-
scholen een uitnodiging 
krijgen. De wedstrijd is 
over 5 kilometer en start 
en finish liggen op het 

strand tegenover het 
NH Hoteles, waarvan-
daan in zuidelijke rich-
ting wordt gelopen. Een 
BZ’er zal vrijdag 22 de-
cember aanstaande om 
09.30 uur het startschot 
geven en aan de finish 
worden de atleten ge-
trakteerd op warme 
chocolademelk en kerst-
kransjes.

Het Wim Gertenbach College heeft voor en door 
haar leerlingen een strandloop georganiseerd. Het 
is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende 
wedstrijd wordt voor de Zandvoortse leerlingen.

Victoriaanse kerstmarkt
Dit jaar was ‘Charles Dickens’ 
het thema van de kerstmarkt op 
de Brinck van Nieuw Unicum. 
De beroemde Engelse schrijver 
was afwezig maar daarvoor in 
de plaats waren de vrijwilligers 
fraai uitgedost in deze stijl. 
Midden op het ontmoetings-
plein stond de kerststal met 
echte kippen en een schaap. De 
medewerkers van de boerderij 
van het wooncentrum waren 
als Maria, Jozef en een herder 
verkleed. Het was gezellig druk 

en het verkoopaanbod was di-
vers; mooie zilveren sieraden, 
zijden sjaals, kerstkaarten, ter 
plekke opgemaakte kerststuk-
jes. Voor de inwendige mens 
was er glühwein en lekkere 
zelfgemaakte hapjes. Op het 
toneel beschilderden mede-
werkers en vrijwilligers een 
mooi Anton Pieck decor. Het 
Stilte Centrum was een prima 
plaats voor de expositie met 
kerst-iconen. Al met al weer een 
zeer geslaagde kerstmarkt.

“Pension Schier” een echte klucht
Door toneelvereniging Wim Hildering werd op 15 en 16 de-
cember de klucht “Pension Schier” opgevoerd. Dit toneelge-
zelschap heeft bewezen om ook met een klucht de touwtjes 
goed in handen te kunnen houden. 

door Lienke Brugman 

“Het lijkt zo makkelijk maar 
niets is moeilijker dan dit 
genre te spelen”, vertelt re-
gisseur Ed Fransen na afloop 
van de voorstelling. “Als je 
geen strenge lijnen aangeeft 
kan zo een stuk flink uit de 
hand lopen en dat is niet de 
bedoeling.”

Het verhaal
Het opgevoerde toneelstuk 
lijkt eenvoudig en simpel 
maar zit ook weer zó inge-
wikkeld in elkaar dat het je 
duizelt als je erover na gaat 
denken. Ex-inbreker Koos 
Klep heeft de voordeur gefor-
ceerd van een pensionnetje 
waar hij gaat logeren met 
echtgenote Marie Klep. Als 
plotseling ook andere gasten 
arriveren, doet Koos zich voor 
als eigenaar en int vrolijk het 
pensiongeld. Moeilijk wordt 
het, als de officier van Justitie 
op het toneel verschijnt die 
Koos herkent als delinquent. 
Ook de zus van de officier, 
Marcha, is verbaasd maar ze 
spelen beiden het spelletje 
mee. Dat Koos zich hiermee 
in de nesten werkt is een 
ding dat zeker is. Koos doet 
zich voor als Marie’s zuster 
Jantina en weet zo de offi-
cier te verleiden. Als de échte 
Jantina verschijnt is de ver-
warring compleet. 

De spelers
Jantina én inbreker Koos 
worden meesterlijk vertolkt 
door Paul Olieslagers. Ik heb 
nog nooit zo een prachtige 
dame (travestiet) op het 

toneel gezien. Zwikkend op 
te hoge naaldhakken weet 
Olieslagers op de lachspieren 
van het publiek te werken. 
Carolien Bluijs als echtgenote 
Marie speelde hierbij ook een 
ijzersterke rol. Tekstvast en 
stabiel beeldde ze de stoere, 
wat bazige vrouw uit. Klasse! 
Ook een compliment voor 
de twee jeugdspelers Liëndo 
Bos en Aruni Schultz. Liëndo 
speelde meesterlijk een slo-
me pensiongast. Lucie Peet 
als de verleidelijke overbuur-
vrouw was goed in vorm. Ze 
kwam zelfs als beeldige bruid 
het toneel op: “Ik met m’n 
ouwe kop maar het moest 
van de regisseur”, schatert 
ze na afloop. Ook Ina Vos en 
Peter Bluijs (kampeerders) 
werkten op de lachspieren. 
Ankie Joustra speelde op 
haar bekende manier: ge-
woon goed. 

De begeleiding
Opvallend detail was dat het 
hele team tekstvast was, zo-
dat souffleuse Sylvia Holsteijn 
het ‘gemakkelijk’ had in haar 
benauwde schuilplaats. 
Knap werk ook van Herman 
Leijsing die Paul transfor-
meerde tot beeldige Jantina. 
Decorbouwers, licht en geluid 
waren weer in bekende han-
den. Na afloop van de voorstel-
ling hadden acht van de twaalf 
bezoekers die nog geen dona-
teur waren, zich als lid opge-
geven. Tot tevredenheid van 
voorzitter Pieter Joustra. De 
prijzen na afloop van de lote-
rij waren weer “om te smullen” 
met dank aan de ondernemers 
van Zandvoort.

Kerkdiensten
ZONDAG	24	DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
Geen morgendienst
19.00 uur Kinderkerstfeest
22.00 uur Kerstnachtdienst ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
Geen morgendienst
19.00 uur Kinderkerstviering pastor D. Duijves
23.00 uur Kerstnachtdienst pastores D. Duijves en 
C. van Polvliet

Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
Geen morgendienst
22.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
Geen morgendienst
19.00 uur Kinderkerstviering pastor C. van Polvliet
21.00 uur Kerstnachtdienst pastores D. Duijves en 
C. van Polvliet

MAANDAG	25	DECEMBER	(1e	kerstdag)
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs

RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves

Protestantse gem. Aerdenhout 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge

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

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!
Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

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

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

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

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

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

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

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

www.zandvoortsecourant.nl

OPZ

OPZ
Ouderen Partij Zandvoort

Belangrijke mededeling:
OPZ betreurt het, dat zowel in het ontwerpbe-
stemmingsplan Middenboulevard uitgangs-

punten voorkomen, als in de bijlage bij de 
bewonersbrief Ontwerpbestemmingsplan 
‘Middenboulevard’ commentaren op de in-
spraakreacties zijn gegeven, die wij niet on-
derschrijven. En die naar onze mening niet 

overeenkomen met zowel de gemaakte 
afspraken als met de raadsopdracht.

OPZ kan daar niet mee akkoord gaan!

Bestuur en fraktie 
wensen U fijne Kerstdagen!

Na een arbeidzaam leven met veel 
inzet is plotseling overleden onze 

moeder, schoonmoeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder

Johanna Marinus 
van Diemen – Terol

Zandvoort, 31 augustus 1927  

                           Haarlem, 13 december 2006 

Gerard en Marijke
 Irene en Marco
  Shanna
 Gerard
 Eric

Atie en Jan
 Jaap en Günther
 Joyce
  Nina
 Jan
 Willem

Joke en Maurice
 Richard en Kimberley
 Alexander

A.J. van der Moolenstraat 35
2041 NC Zandvoort

Correspondentieadres:
A.J.M. van Diemen
Vondellaan 18
2041 BD Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, 
ons betoond na het heengaan van 

Jacob Zwemmer
betuigen wij u onze oprechte dank.

Anna Zwemmer – Zwart

Tim †
 Olle en Eva

Marit en Derek

Ab en Paula

Zandvoort, december 2006 

Informatie:
Stichting 

Pluspunt Zandvoort
Flemingstraat 180

2041 VP  Zandvoort
Tel: 023 5717113

info@pluspuntzandvoort.nl
www.pluspuntzandvoort.nl

De Boomhut biedt professionele opvang voor 
uw kind buiten schooltijd en in de vakanties. 
U kunt met een gerust hart afwezig zijn.

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

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

Levende kerststal in Nieuw Unicum

Paul Olieslager (r) als ‘prachtige dame’
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Toch was er ook wat kritiek. 
Zo was er onvrede over de 
samenwerking met de NS, 
die niet tijdig heeft kunnen 
inspelen op het zeer grote 
aantal reizigers dat gebruik 
maakte van het openbaar 
vervoer. Wethouder Tates 
beaamde deze kritiek, maar 
wees daarbij ook op de 
flexibiliteit die zowel NS als 
Connexxion hebben getoond. 
Uit de discussie bleek tevens 
dat ook de manier van werken 
van de verkeersbegeleiders  

Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

De gemeente heeft geen één 
maar zes kerstbomen in en 
rond het centrum geplaatst. 
Er staat zelfs een boom op 
het Stationsplein als glinste-
rende welkomstgroet voor 
de reizigers. Misschien kan 
hij als verfraaiing tot aan de 
zomer blijven staan? Maar 
de kerstboom op het Raad-
huisplein verdient echt de 
schoonheidsprijs. Wat een 
knoert van een boom! 

LDC vlag
Met de mooie kerstboom op 
het Raadhuisplein valt de 
grote vlaggenmast met de 
LDC vlag pal voor het raad-
huis een beetje uit de toon. 
Trouwens… waarom moet 
die nou juist dáár staan? 
Verleden jaar verzocht de 
heer T. Bakels aan de gemeen-
te om bij de herinrichting van 
het plein geen lantarenpaal 
vlak voor het raadhuis te zet-
ten. Zijn verzoek werd geho-
noreerd. Zo kan iedereen het 
monumentale gebouw goed 
fotograferen zonder een sto-
rende lichtmast. Nogmaals 
een verzoekje; kan de mast 
plus vlag verplaatst worden 
naar de plek waar hij hoort 
te staan? Namelijk in het LDC 
gebied bij het busstation.

Kersttips in Zandvoort
Voor iedereen die graag tij-
dens de kerstvakantie met 
familie en/of kinderen iets 
wil ondernemen zijn er leuke 
activiteiten in Zandvoort en 
omgeving. *Het Juttersmu-
ZEE-um is op 2e kerstdag en 
tijdens de kerstvakantie van 
13.00 t/m 17.00 uur geopend. 
*In het Zandvoorts museum 
is de tentoonstelling ‘kera-
mische objecten’ van Rina 
Suykerbuyk in combinatie 
met bekende foto’s van Bakels 
nog te bewonderen. Het mu-
seum is elke woensdag t/m 
zondag van 13.00-17.00 uur 
geopend (beide kerstdagen 
gesloten). *Op 23 december 
wordt door de Babbelwagen 

foto’s en bewegende beel-
den getoond met ‘jong en 
oud’ als thema. Hotel Faber, 
Kostverlorenstraat 15, aanvang 
20.00 uur. *Op kerstavond 24 
december is van 21.00 tot 21.30 
uur op het Kerkplein voor de 
zevende keer een gezamen-
lijke kerstzang. De organisatie 
en zangondersteuning zijn 
in handen van het Gemengd 
Zandvoorts Koper Ensemble. 
*Ook op kerstavond 24 decem-
ber is er een kinderdienst in de 
Protestantse kerk met de kerst-

musical ‘de Sterrenkijker’, aan-
vang 19.00 uur. *Tenslotte is op 
eerste kerstdag in de Agathakerk 
het traditionele ‘Kindje wiegen’, 
aanvang 15.00 uur. 

Kersttips in de Regio
In het bezoekerscentrum de 
Zandwaaier aan de Zeeweg 
in Overveen is er een ten-
toonstelling de ‘Toverbodem’, 
geschikt voor kinderen vanaf 4 
jaar. De Zandwaaier is dinsdag 
t/m zondag van 12.00-17.00 
uur open. *Op 27 en 29 decem-
ber en 3 en 5 januari is in het 
Duincafé naast de Zandwaaier 
speciaal voor de kerstvakantie 
een poppenkastvoorstelling. 
Kinderen (4+) en ouders kun-
nen genieten van Jan Klaassen 
en Katrijn. De ‘poppenkast van 
de Dam’  speelt van 14.00 tot 
15.30 uur. Kaartjes kosten € 7,50 
p.p. inclusief poffertjes met 
ranja voor de kinderen. Voor 
de ouders is er een kopje kof-
fie of thee. Reserveren via het 
Nationaal Park (023) 5411129 
(niet op ma.): VOL=VOL!

Verdrietig
Familie du Pau woont in de 
Van Ostadestraat. Het is een 
smal straatje met auto’s aan 
beide kanten van de weg  
geparkeerd, waardoor het 
vrije uitzicht belemmerd 
wordt. In het gebied geldt 
een 30 km zone en er wonen 
kindjes, oudere mensen en 
er fietsen veel mensen. Het 
is geen straat om snel te rij-
den! Helaas is toch in deze 
rustige buurt op zondag 26 
november de kat van familie 

du Pau door een auto voor 
hun deur doodgereden. De 
bestuurder van de auto, die 
veel te hard reed, is doorge-
reden. “Telkens”, zo schrijft 
Marije du Pau, “bij het naar 
buiten stappen en thuisko-
men worden we herinnerd 
aan het gebeurde. In onze 
gedachten zien we poes 
Ben op de bank liggen, zien 
haar aan komen lopen, den-
ken haar te horen. De hele 
familie is verdrietig en mist 
haar.” Daarom hierbij haar 
boodschap aan alle inwo-
ners van Zandvoort: “Dit 
keer is het een poes straks 
misschien een kind. Pas je 
snelheid aan in de talloze 
pittoreske straatjes mis-
schien ben je 2 minuutjes  
later thuis! En misschien, 
heel misschien leest de laf-
bek die het leven van onze 
poes beëindigd heeft en 
daarna zo kil is doorgereden 
dit stukje, en denkt dan even 
na over wat hij of zij gedaan 
heeft.”

Tevredenheid over A1GP
De commssie Projecten & Thema’s toonde zich afgelopen woens-
dag tevreden over het verloop van de A1GP, dat in het weekend 
van 1 oktober plaatsvond. De vergadering, die voor het eerst on-
der voorzitterschap stond van PvdA-er Nico Stammis, zwaaide de 
verantwoordelijk wethouder en zijn medewerkers lof toe.

De actie van het jaar

Kerst-
bonus

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

We zijn genomineerd voor ‘Bakkerij van het jaar’! 
Dat vieren we met een heel speciale actie: u kunt 
gratis 5 ‘Nominaatjes’ ophalen in de winkel. 
En met die Nominaatjes kunt u echt betalen! 
Eigenlijk geven we dus geld weg.... 
Komt dat even mooi uit in deze dure maand!

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

KERSTLUNCH € 36,50
Tweede	Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC

VAN COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE 
H H H

PATA	NEGRA	MET	“SUSHI”
VAN	WILDE	ZALM	EN	BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
HERTENBOUILLON	MET	TRUFFELOLIE	EN	

EEN	KWARTELEITJE
HUISBEREID MET TRUFFEL

H H H
GEBRADEN	HERTENRUG	MET	EEN	AIR	VAN	

BIETJES	EN	KERSEN,	KNOLSELDERIJMOUSSELINE	
EN	FLESPOMPOEN	VAN	BANYULS

of
GEBAKKEN	HEILBOT	MET	KINGKRAB	EN	RODE	
BASILICUM,	LANGOUSTINES	EN	MORBIÈRSAUS

H H H
EEN	SPEL	VAN	VERLEIDING,	PASSIE,	

LIEFDE	EN	EEN	KUS
VOOR KINDEREN HEBBEN WE EEN DRIE GANGEN MENU À € 16,50

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

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

KERSTDINER € 59,50
Eerste	Kerstdag

AMUSE
TAGLIATELLE VAN KREEFTENBOUILLON OP EEN LAUWWARME ASPIC VAN 

COQUILLES MET EEN PARFUM VAN VANILLE
H H H

LOLLY	VAN	RISOTTO	EN	KALFSWANG	MET	APPELJUS	
EN EEN CRÈME BRÛLÉE VAN FAZANT EN EENDENLEVER 

H H H
PATA	NEGRA	MET	“SUSHI”

VAN	WILDE	ZALM	EN	BLUEFINTONIJN
MET KNOFLOOKBRUSCHETTA EN MOSTERDMOUSSELINE

H H H
GRANITÉ	VAN	CHAMPAGNE	EN	BOERENJONGENS

MET MINT-AGAR
H H H

GEBRADEN	HERTENRUG	MET	EEN	AIR	VAN	
BIETJES	EN	KERSEN,	KNOLSELDERIJMOUSSELINE	

EN	FLESPOMPOEN	VAN	BANYULS
of

GEBAKKEN	HEILBOT	MET	KINGKRAB	EN	RODE	
BASILICUM,	LANGOUSTINES	EN	MORBIÈRSAUS

H H H
GEITENKAAS	IN	MOSCATO	D’ASTI	

H H H
EEN	SPEL	VAN	VERLEIDING,	PASSIE,	

LIEFDE	EN	EEN	KUS

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

Eerste zaterdag 
van de maand 
Live Muziek 

Keuken: di. t/m 
zo. open van 
17.00- tot 
22.00 uur
(Maandags 
gesloten)

Gasthuisplein 10
2042 JM 
Zandvoort

Tel. 023-5714638 
Fax. 023-5731454

Kerstavond tot 20.00 uur open
1e Kerstdag zijn wij gesloten

2e Kerstdag bent u van harte welkom 
voor een hapje en een drankje

(Restaurant gesloten)

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

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

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

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

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

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

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

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

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

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

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

Voor een mooie sfeer-
volle warme Kerst!

Wij wensen u prettige 
Kerstdagen

Kerstmis 
2006

Prettige 
Kerstdagen 

en een
Gelukkig 

Nieuwjaar!

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Wij zijn gesloten van
25 december t/m 4 januari 2007

Wij wensen u 
Prettige Feestdagen

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

verbeterd kan worden en dat 
de geschatte inkomsten voor 
de gemeente niet gehaald 
zijn. De opmerking van een 
aantal commssieleden dat 
het erfpacht contract met 
het Circuit Park Zandoort ge-
zien de goede economische 
resultaten voor dit bedrijf nu 
herzien moet worden, werd 
door Tates bestreden. “Je gaat 
toch ook van andere bedrijven 
die goed draaien niet zomaar 
de erfpacht verhogen’’, repli-
ceerde de wethouder.

De prachtige kerstboom op het Raadhuisplein
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Eindelijk normale temperaturen

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 6-7 6-7 7 5-6

Min 3 3-4 4-5 3-4

Neerslag 10% 10% 10% 10%

Wind wnw 2 var. 2-3 var. 2-3 var. 2-3 

Gunstig gevolg van zo’n krach-
tig gebied van hoge luchtdruk 
boven onze hoofden is het 
feit dat het voor de verande-
ring eens zo goed als de hele 
week droog blijft in Zuid-
Kennemerland. Veel dynamiek 
in de atmosfeer behoeven we 
evenwel niet te verwachten, 
want tenminste tot en met 
komend Kerstweekeinde ver-
keren we in nogal gezapige 
sferen met weinig wind, be-
hoorlijk wat lage wolken en 
ook het mistrisico is groot. 
De variatie in het weer is niet 
groot van dag tot dag.

Feit is uiteindelijk wel dat we 
kunnen zeggen dat de tem-
peraturen, die immers we-
kenlang op een veel te hoog 
niveau lagen, op een normaal 
peil zijn aangekomen voor 
medio december. Zo vroor het 
maandagochtend al en ook in 
de prille uurtjes op dinsdag (- 2 
in de duinen) en moesten de 
autoruiten ontdaan worden 
van een laagje primeurijs.

Consequentie in deze tijd van 
het jaar waarop de zon het 
laagst staat van het winter-
seizoen, is dat mist die in de 
nacht ontstaat soms de hele 
dag blijft hangen, of overgaat 
in hardnekkige laaghangende 

bewolking. Mocht dat deze 
dagen ook het geval zijn op 
bepaalde stekken, loopt de 
temperatuur amper op en 
zou pardoes kunnen blijven 
steken bij 4 graden en dan is 
het opeens ronduit kil.

Ruimen mist en wolken vol-
doende het veld en piept de 
decemberzon er nog even 
tussendoor, dan kan het nog 
een graad of 7 en misschien 
wel 8 worden op donderdag 
en vrijdag.

Gevolg van zo’n situatie met 
solide hogedruk op het pleit 
is dat de uitwisseling van de 
lucht op leefniveau met de 
lucht hogerop moeizaam 
verloopt. Vervuilende stoffen 
als uitlaatgassen, maar ook 
ziektekiemen hopen zich dan 
meer en meer op met bijvoor-
beeld een toenemend risico 
op een griepgolf.

Het Kerstweer tenslotte be-
looft in nagenoeg dezelfde 
sferen te verlopen als het 
weerbeeld dat hierboven is 
geschetst, dus de door velen 
zo vurig verlangde witte, be-
sneeuwde wereld moeten we 
er zelf maar bij bedenken.

Weerman Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Zandvoorter van het Jaar 2006
Op 3 februari 2007 zal de bekendmaking van de Zandvoorter 
van het Jaar 2006 plaatsvinden in NH Hoteles. Tijdens een 
feestelijke ‘Zandvoortse middag’, tussen 15.00 uur en 18.00 
uur, zal de jury bekend maken wie deze eretitel een jaar lang 
mag dragen.

Wilt u ook bij de uitreiking 
aanwezig zijn? Binnenkort 
kunt u zich aanmelden, houdt 
hiervoor de publicaties in deze 
krant in de gaten. Er zal een 
beperkt aantal vip-kaarten 
worden verloot onder de aan-
meldingen.

Genomineerden Uitgelicht:

Conny Lodewijk
“Iedereen kan dansen, van jong 
tot oud”, zegt balletdanseres 
en -lerares Conny Lodewijk. 
De allerkleinsten in haar dans-

school Studio 118 zijn vier jaar, 
de oudste leerlinge is 73 jaar. 
Lodewijk is erg gemotiveerd 
om de kunst van het dansen 
aan de man te brengen, daar-
om is zij genomineerd in de 
categorie ‘Kunst en Cultuur’.

Ze is geboren in Den Haag, 
waar zij ook op de balletaca-
demie heeft gezeten. Tien jaar 
lang heeft ze gedanst bij het 
Nederlands Dans Theater. 21 
Jaar geleden verhuisde Conny 
naar Zandvoort, waar zij begon 
met Studio 118. “Voordat ik hier 
kwam, werd er erg preuts les-
gegeven. Ik denk meer vooruit-
strevend, ik probeer van alles 
uit. Bij mij kan altijd alles. Ik 
vind bijvoorbeeld dat kinde-
ren een kans moeten krijgen 
met hun eigen choreografie.” 
Maar Conny is wel stipt, niet 
te laat komen of teveel kletsen 
tijdens haar lessen. 

Conny Lodewijk laat zien dat 
de danskunst op uiteenlopen-
de manieren vertoond kunnen 
worden, hierin is zij ook voor-

uitstrevend. Toen Zandvoort 
700 jaar bestond, creëerde ze 
theater in de Zandvoortse dui-
nen met levende beelden. “Dat 
was zo gaaf, zo prachtig, met 
de spots en rookmachines”, 
vertelt Conny. “Ik houd van 
uitdagingen.” In april gaat de 
balletschool naar een nieuw 
gebouw, waar ook de muziek-
school in komt. Dan hoopt ze 
dat ze de kunsten dans en mu-
ziek kan combineren.

Zelf zou Conny Lodewijk 
i e m a n d  ve r k i e ze n  t o t 

Zandvoorter van Jaar die niet 
op de nominatielijst staat, na-
melijk Monique van der Werff. 
Monique was jarenlang leer-
linge bij Conny en is nu natio-
naal bekend als actrice, onder 
andere in Zoop. “Ze kan goed 
acteren, goed zingen en goed 
dansen. Ze staat als enige 
Zandvoorter ooit als was-
sen beeld (Taffie) in Madame 
Toussoud.”

Hilly Jansen
Al vanaf jonge leeftijd is Hilly 
Jansen veel bezig met kunst. 

Steeds sterker wordende hogedruk zwaait de scepter in 
ons land deze week. Het is niet onmogelijk dat de huisba-
rometer in menig Zandvoorts of Bentvelds woonvertrek 
komende vrijdag een waarde aanwijst van omstreeks 1045 
millibar en zo’n zeer hoge stand komt niet ieder jaar voor. 
Mochten we nog twee streepjes hoger komen flirten we 
met de absolute recordwaarden zelfs.

maak nu kennis  met 
de  reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak maken met onze reis-
adviseur Daniella Quaytaal, zij komt bij u thuis of op 
een andere locatie, op het moment dat het u schikt, 
zodat u in alle rust de juiste keuze kunt maken voor 
een heerlijke vakantie! 

bel 06 – 43440929
startravel reisburo • velserhof 109 • iJmuiden
0255 – 547999 • ijmuiden@startravel.nl

Ze tekent en schildert veel en 
heeft de ambitie om van deze 
hobby haar werk te maken. 
Inmiddels is zij 49 jaar en com-
bineert ze een parttime baan 
bij de gemeente met haar 
fulltime werk als kunstena-
res. Haar kunstenaarshand is 
een nominatie in de categorie 
‘kunst en cultuur’ waard.

De geboren Amsterdamse 
verhuiste in haar jeugdjaren 
naar Zandvoort. Na 15 jaar in 
het buitenland te hebben ge-
woond, keerde ze op 35-jarige 
leeftijd terug naar Zandvoort. 
Vanaf die tijd is ze intensief be-
zig met schilderen. Hilly schil-
dert naar eigen zeggen “waar 
ze zin in heeft”, van vissen tot 
aan buddha’s. Sinds een paar 
jaar heeft ze er een ambitie 
bij; mozaïeken, waar ze mo-
menteel ook workshops over 
geeft bij Pluspunt. Daarnaast 
vinden er regelmatig exposi-
ties van haar werk plaats en is 
ze druk in de weer met diverse 
projecten.

Genomineerd is Hilly mede 
vanwege de ‘Dolfirama dolfij-
nen’, de muurschildering op het 
Burg. Van Fenemaplein die zij 
zowel bedacht als uitgevoerd 
heeft. Hilly vond dat er iets met 
de muur moest gebeuren en 
bood de gemeente in 2005 al 
aan deze een nieuwe, frisse uit-
straling te geven. Uiteindelijk 
mocht zij in 2006 aan de 
slag. Ze koos ervoor de muur 
te decoreren met springende 
dolfijnen, geheel in het thema 
van de ‘Week van de Zee 2006’ 
waar Hilly aan deelnam.

Wie volgens Hilly ‘Zandvoorter 
van het jaar’ moet worden? 
“Mijn buurman, Pim van 
Collem, natuurlijk! Ik heb hem 
zelf genomineerd!”, aldus Hilly. 
Ze vindt de door hem gepro-
duceerde film Buddha’s Lost 
Children, “een geweldige, in-
drukwekkende film.”

Conny Lodewijk met haar pupillen

De Dolfijnenmuur van Hilly Jansen
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ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

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

Tevens door u in te vullen:

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

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

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

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
AA Zandvoort: 

elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 20, 
1e etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
6 Irish coffee glazen 5,00 

• 6 krist. likeurglazen tulp-
model 12,50 • 12 onderzet-

ters in standaard 3,50 • 
1 Gero broodzaag €4,50 
• 1 smoking overhemd 

mt.43 €250 • Tel. 5713509
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd:

lieve Siamese kater. Tel. 
5730490 (na 19.30 uur)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Corry en Wim 
van Soolingen

wensen hun fijne 
kinderen en kleinkinde-
ren, onze fantastische 
familie, alsmede alle 

mensen van de thuiszorg 
en vrienden en kennis-

sen, heel fijne dagen 
en een gezond 2007

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevraagd:

Jonge dame voor ont-
spanningsmassage. €75 

per keer. Tel. 5716998
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Baasjes & honden 
een gezellige Kerst. Ik doe 

ook in 2007 voor jullie 
weer mijn best! Uw hond 

laten trimmen in zijn/
haar eigen huis? Gedipl. 
hondentrimster komt bij 

U thuis. Volg. afspr. tel: 
5713368. Bellen met Ellen 
(evt. voice-mail inspreken)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
De Zandvoortse 

Christenen,
kerken, wensen u fijne 

Kerstdagen. Bent u ziek of 
verdrietig? Belt u voor een 
luisterend oor of voor een 
gebed met 06-16528655 

of 023-5363804
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te huur: 
Van 2 jan. tot 1 apr. leuk, 

mooi 2K-app. 6 Min. 
lopen van centrum. 

Gemeubileerd, gestof-
feerd, parkeergelegen-

heid, 1 maand borg. €760 
incl. Info: 06-18888564

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gezocht:

Huishoudelijke hulp 
in leuk, klein apparte-
ment. Werkend stel, 
in Vogelenbuurt in 

Zandvoort. Ook wat 
strijkwerk, ramen lappen. 

3 Uur op woensdag. 
Tel. 5715859 of 
06-4416 7487
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Geniet van het leven,
want het duurt maar 

even! Iedereen een 
fijne Kerst en een 

gelukkig en gezond 
Nieuwjaar. Sonja van S.

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoera!

Ik heb een broertje, heel 
klein. Hij krijgt een kusje.

Vol trots willen wij u 
vertellen dat Jimi Koper is 
geboren op 18 december 
te Zandvoort. Zoon van 

Stephan Koper en Marëlle 
Koper-van der Zon, broer-

tje van Kimberly Koper

Wenst u heel 
fijne Kerstdagen

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Prettige Feestdagen!

Pedicure

Weldaad
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat 
diabetische –en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,
2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Wenst u heel 
fijne Kerstdagen

Wenst u heel 
fijne Kerstdagen

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Voor-, tussen, en buitenschoolse opvang 
De Boomhut heeft een vacature voor 

een leidster én voor 
medewerkers voor 

de tussenschoolse opvang!

Zie onze website www.pluspuntzandvoort.nl of 
bel voor inlichtingen 023 5717113

Strid,Astrid,Jolien,Jessica,Jolanda,Sharon,
Bianca,Liesbeth,Roni en Roy van

KAPSALON 
HEADSIGNS

 WENSEN ALLE KLANTEN 
EEN VROLIJK KERSTFEEST

EN EEN GEZOND, 
TOLERANT 2007

 
en tevens willen de collega’s 

Roni Geusebroek feliciteren met haar 
2de plaats bij de HAIRVISION JUNIOR 

AWARD bij Wella.

Louis Davidsstraat 11 –Zandvoort 
Tel.: 023-5716181

Vrijdag 22 december
LiVe music Vanaf 21.00 uur

Lands LiVe
*****************

Openingstijden feestdagen:

1e & 2e Kerstdag van 12.00 tOt 03.00 uur

31 december van 12.00 tOt 05.00 uur

1 januari van 14.00 tOt 03.00 uur

Wij Wensen al OnZe cliëntèle 
een geZOnd 2007

YanKs salOOn

Kerstkadotip
In samenwerking met de ICT 
afdeling van het NOVA col-
lege is een korte cursus ont-
wikkeld waarin, afgestemd 
op de mogelijkheden en de 
kennis van ouderen, in een 
paar bijeenkomsten wordt 
geleerd hoe om te gaan 
met een mobieltje. Bellen, 
opnemen, een tekstbericht 
schrijven en versturen, 
gebruik van het adresboek. 
Deze en andere zaken komen 
aan bod in de cursus die 
begin februari van start gaat.

Bent u, of is uw familielid, al be-
kend bij WonenPlus? Dan is de 
cursus geheel gratis. Een leuke 
tip voor de kerst is dus: geef 
iemand een mobiele telefoon 
kado, met een lidmaatschap 
van WonenPlus erbij. Voor 
meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen 
met WonenPlus, Flemingstraat 
180, tel. 57 17 220, e-mail: info@
wonenpluszandvoort.nl

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

Onlangs hebben moeder en zoon Koster een 
nieuw bedrijf op de Grote Krocht opgestart: 
Cane & Co. Woonaccessoires in allerlei soorten 
en maten en in allerlei prijsklassen staan er 
uitgestald. Om een beetje kerst mee te geven, 
hebben zij hun klanten onthaald op een lekker 
glas glühwein en lekkere plakken kerststol, ruim 
besmeerd met echte boter! Een leuke geste die 
door menigeen werd geapprecieerd.

Cane & Co 

SKiP
(Stichting Kinderdagverblijven 

Pippeloentje - Pluk)

biedt kwalitatief goede kinderopvang (HKZ-gecertificeerd) voor 
kinderen van 0 tot 4 jaar op twee prachtige locaties in Zandvoort. 

www.pippeloentje-pluk.nl

Wij zijn op korte termijn op zoek naar 
een nieuwe collega 

groepsleid(st)er 
(flexibel inzetbaar 8 tot 32 uur)

voor deze functie moet je:
• een op de functie gerichte mbo-opleiding afgerond hebben
• samen kunnen werken in een team dat goede kwaliteit wil bieden in het kinderdagverblijf
• beschikken over een positieve en enthousiaste instelling en goede contactuele vaardigheden
• flexibel inzetbaar zijn op onze diverse groepen
wij bieden je:
• een afwisselende baan in een enthousiast team met zorg voor verantwoorde kinderopvang
• een tijdelijk contract met zicht op een vaste aanstelling
• salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-kinderopvang
Heb je interesse?
Richt dan je sollicitatie, voorzien van c.v., vóór 5 januari 2007 aan de sollicitatiecommissie, 
p/a  Burgemeester Nawijnlaan 101, 2042 PZ  Zandvoort

Voor meer informatie vraag naar Relinde Adegeest: Vanaf 2 januari op dinsdag tot en met 
vrijdagochtend tussen 9.00 - 12.00 uur, tel 023-5713665
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C U L T U U R
Beeldig Zandvoort

Kerstmis 
2006

In- en verkoop
SIERADEN

(eigen ontwerp)
en

HORLOGES.

Reparaties: sieraden, horloges.

Haltestraat 39 A, 2042 LK  Zandvoort
Tel: 023-5715574

Wist u 
dat wij ook leuke

kerstcadeautjes 
hebben?

O.a. cadeaubonnen 
voor kunstnagels

Het personeel van HEMA Zandvoort  
wenst u allen 

FIJNE 
KERSTDAGEN  

en 
GELUKKIG 

NIEUWJAAR
Hema – Raadhuisplein 1 - Zandvoort

Heeft Kerstkoopavonden op
Donderdag 21 en Vrijdag 22 december

Diverse aanbiedingen met kortingen tot 50%!

door Nel Kerkman

Visserman
Het beeldhouwwerk de ‘visser-
man’ is één van de vijf beeldjes 
die in 1964 door burgemeester 
Van Fenema onthuld werden. 
Eigenlijk was het een familie-
feestje, want de man van de 
kunstenares Christina Nijland 
was Wilfried Put. Zijn beeld 
de ‘wasvrouw’ staat iets ver-
derop in het plantsoen van 
de Leeuwerikenstraat. Deze 
beelden verfraaien het zuide-
lijke gedeelte van Zandvoort 
dat ook wel de vogelbuurt 
genoemd wordt. De andere 
nieuwbouwbuurten zijn niet 

zo rijkelijk bedeeld met fraaie 
kunstwerken. Daarvoor moet 
men meer richting Zandvoort 
Noord gaan, waar in diverse 
plantsoenen beelden geplaatst 
zijn. Het object de ‘visserman’ 
staat zeer toepasselijk in de 
buurt van het Zwanenmeer 
waarin grote karpers zwemmen. 
Menige visser zal jaloers zijn op 
de jongen die vanaf de betonnen 
sokkel zijn grote vangst toont.

Christina Put – Nijland 
Het kunstenaarsechtpaar 
Put woonde rond 1964 in 
Amsterdam en ook Christina 
ontving destijds voor haar 
mooie beeld fl. 6000 van de 
gemeente Zandvoort. Het be-
drag kwam uit het verfraai-
ingfonds die door goede ge-
vers en sponsoren aangevuld 
was. De ‘visserman’ is stoer en 
krachtig en is tevens mooi door 
zijn eenvoud. Ook hier staat 
de naam van de kunstenares 
keurig op de sokkel vermeld. 
Om het been van het beeld is 
een lint geknoopt en verder  
zit het onder de vogelpoep. Een 
schoonmaakbeurt zou beslist 
aan te raden zijn. Verder is het 
beeldhouwwerk een juweel-
tje waar de omwonenden 
beslist trots op mogen zijn.  
Christina Put – Nijland was 
beeldhouwster-medailleur en 
hield, net als haar man Wilfried, 
zich bezig met penningkunst.

Beeldhouwwerk: visserman, 1964
Materiaal: Brons 
Afmeting hoogte: 2.20 m 
(incl. sokkel)
Plaats: Plantsoen Vinkenstraat
Beeldhouwer: Christina Put-Nijland

Waardige afsluiting Kerkplein 
Concerten 2006

‘Komt allen tezamen’. Een feestelijk kerstconcert was de 
laatste in de reeks Kerkplein Concerten voor dit jaar. Afgelo-
pen zondagmiddag heeft de Stichting Classic Concerts weer 
een majestueus concert verzorgd. Ditmaal met zang van het 
Zandvoortse mannen- en vrouwenkoor, afgewisseld met sa-
menzang door een overvolle kerk.

recensie door 
Ton Timmermans

Een luisterrijke middag, zo be-
looft het goed verzorgde pro-
grammaboekje. Het mannen-
koor staat onder leiding van Wim 
de Vries, het vrouwenkoor heeft 
als dirigent Ed Wertwijn terwijl 
de declamaties verzorgd worden 
door Toos Bergen en Nico Knap.

Kerstgevoel
Met de compositie ‘Away in the 
manger’ laat het mannenkoor 
zich van zijn beste kant horen, 
wat resulteert in een hymne van 
hoge kwaliteit. In groots contrast 
daarmee klinkt het vrouwenkoor 
met het daarop volgende lied ui-
terst verfijnd. De teer klinkende 
stemmen verweven zich met 
elkaar als Brussels kant. De sa-
menzang van bekende liederen 
als ‘Nu zijt wellekome’ dragen bij 
tot een onvervalst Kerstgevoel. 
Wat de reden ervan is dat de 

verlichting dooft tijdens het 
lied ‘Stille Nacht’ is niet helder: 
het heeft namelijk geen enkele 
toegevoegde waarde.

Uniek
In de volgepakte kerk wijst 
Pieter Joustra de mensen aan 
waar nog plek te vinden is. De 
penningmeester van Stichting 
Restauratie Knipscheerorgel kan 
tevreden zijn met zo’n grote be-
langstelling en dito financieel 
resultaat. Hij opent het concert 
dan ook met een dankwoord 
aan Toos Bergen en Peter Tromp 

van Classic Concerts. “Wat deze 
mensen doen is uniek voor deze 
gemeente”, stelt hij vol trots vast. 
Voor de restauratie van het be-
roemde kerkorgel is inmiddels 
een bedrag van 62.000 euro 
ontvangen. “Daar worden wij 
best emotioneel van”, meldt de 
uitgedeelde Nieuwsbrief, “maar 
we zoeken nog naar die beno-
digde laatste 23.000 euro.”

Gedichten
Voor een humoristische noot, 
compleet met kerstgedach-
te, zorgt Nico Knap met het 
voorlezen van het gedicht ‘De 
Kerstboom’. Toos Bergen geeft 
haar toehoorders een boodschap 
mee door het voordragen van 
het kerstgedicht ‘De vier kaar-
sen.’ Het concert wordt besloten 
met het gezamenlijk zingen van 
‘Midden in de Winternacht’. 

Het volgend optreden is op zon-
dag 14 januari 2007.

December actie 
voor iedereen

 
Van 22 december t/m 

7 januari 2007

7 weekfilms voor €7,–
 

Openingstijden met de Feestdagen
 1ste kerstdag gesloten

2de kerstdag van 13.00-18.00
 31 december 11.00 18.00
1 januari 2007 15.00-21.00

 
Videoland wenst iedereen  gezellige 

kerstdagen en een Gelukkig 2007
Videoland Zandvoort, 

L. Davidsstraat 13, 2042 LS Zandvoort
023-5712070

Toko Bintang, Traditionele Indonesische keuken 
Wokkie Bintang, zijn de wok gerechten uit Azië die op elke hoek van de straat bereid worden.

Nu vanaf €6,50 bij Toko Bintang
natuurlijk zijn wij met de kerst en oud en nieuw gewoon open 
7 dagen per week 13:00 / 22:00 uur. Haltestraat 34. 023-5712800



‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!
Wij hebben weer een zeer grote

collectie meubelen binnen 
 in diverse stijlen!

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Kerst Kaas Kado
Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiten
nu voor maar € 14,95

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Winteropruiming
tot 50% korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Donderdag	21	Dec.	t/m	woensdag	27	December

Alle	stamppotten
tweede	500	gram:	halve	prijs!

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw Pannenkoekenhuis

Bij kinderpannenkoek
gratis cadeautje

voor pashouders

De Lachende Zeerover

Bij 10 keer 
een diner, 
gratis 

overnachting in 
Hotel Danzee 
voor Zandvoort

Pashouders.

Tel . 023 573  92 34
w w w.greevenmakelaardi j .nl

10% korting voor
ZandvoortPashouders op 
een taxatierapport.

Greeven 
Makelaardij o.g NG New Man Casual

Voor ZandvoortPashouders
20% korting op de herfst/wintercollectie

(uitgezonderd afgeprijsde artikelen en aanbiedingen)

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

accuservice 5% korting
voor
ZandvoortPashouders
10% korting!

Hogeweg 2
2042 GH Zandvoort
023 - 571 22 40

Williams Pub 
Presents

Live music
Radio accoustic

vrijdag 22-12
vanaf 21.00 uur
entree gratis

Houders van de 
Zandvoort-pas

2de drankje 
gratis!

Haltestraat 44
Zandvoort

Zandvoortselaan 187, 2042 XL Zandvoort 
Tel. 023-573 55 52 - Fax. 023-573 55 61

Wenst u prettige 
Kerstdagen

en een probleemloos 
2007

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort

Telefoon: 023-5712630
E-mail: info@spolders.nl

 Op vertoon van de pas 
 2e consumptie: 

halve prijs

Vrolijke Feestdagen & 
Gelukkig Nieuwjaar!

Raadhuisplein  1, (boven) Tel: 5712197

Voor de ZandvoortPashouders
Na diner gratis 

een glas Licor 43
Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Steak house
Beide kerstdagen geopend

Tevens thuisbezorging 
SPARE RIBS € 15,–

Haltestraat 18, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-57 32 111 

Voor ZandvoortPashouders
Bij aankoop van een bril

een gratis sieraad cadeau!
Haltestraat 5, Tel. 57 121 74

Zeestraat 26 - 2042 LC Zandvoort
Tel.: 023-5714497

Voor ZandvoortPashouders

Bij het diner 
een gratis 

drankje
Maandag t/m 

vrijdag
(niet geldig 

op feestdagen) 

ALLE 
ZONNEBRILLEN 

25% 
KORTING

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Op vertoon van 
de ZandvoortPas:

25% korting op ons
assortiment Russell Athletic

Thorbeckestraat 1 - 023 571 45 93

Om u zo goed mogelijk tegemoet te komen in het
nieuwe jaar krijgt u in de hele maand Januari

25% korting op alle buffetprijzen op vertoon 
van uw ZandvoortPas (tot max 4 pers. per pas)

Dinsdags gesloten
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Gratis laten opmaken en huidadvies
Vrijdag 29 december

Beautyconsulente vanaf 12.00 uur
 

Wij zijn 2e Kerstdag geopend
van 12.00- tot 17.00 uur

Haltestraat 10 e, 2042 LM Zandvoort
Tel.: 023-5732268

Kerst bij

Uw sloggi dealer

KROON MODE
Haltestraat 55

2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

Geldig voor alle modellen en kleuren 
vanaf heden t/m 31 dec. 2006
of zolang de voorraad strekt.

Voor de 
feestdagen 
hebben
wij heerlijke 
wildpaté’s
nu met 
gratis saus!

Haltestraat 38
2042 LN Zandvoort
Tel./Fax (023) 571 50 00

NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Hele maand december:
20% korting

 op de gehele wintercollectie
en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

Kerstmis 
2006

Kerstmis in de Kerkstraat bij:

Ellen Creatief
(voorheen op het Raadhuisplein)

Kerstmannen • in diverse kleuren
Guirlandes • vanaf € 4,95 

Kerstbomen • niet van echt te 
onderscheiden

Bij besteding van 
tenminste  25 euro

5 euro korting tegen 
inlevering van deze bon

Groothandelsprijzen!
Kerkstraat 6

di t/m za 10.00-17.00 uur
zondag 12.00-17.00 uur

06-50 44 80 95

Kerstshoppen natuurlijk bij

Bij inlevering van deze 
advertentie 10% korting op  

de hele feestcollectie!
Grote Krocht 20B      Zandvoort       023-5715697

Kerstavond

1e Kerstdag & 

2e Kerstdag gesloten

6 dagen per week geopend

Ma. gesloten – di t/m za 
van 15.00- tot 03.00 uur

Zondag 
van 15.00- tot 03.00 uur

Gasthuisplein 9a, 2042 JM Zandvoort
Tel.: 023-5719205

HERENKAPSALON
Voor een Vakkundig, Modern

en Betaalbaar Kapsel
Knippen vanaf € 17,=

Winkelcentrum Noord 
Zandvoort
telefoon 5712305

TON GOOSSENS
Ruime GRATIS parkeergelegenheid

www.kappergoossens.nl

Een man loopt door de gestaag neervallende sneeuw. Er zijn 
weinig mensen op straat. Niet alleen door die verrekte sneeuw, 
waardoor hij het nog kouder krijgt dan dat hij het al heeft. 
Nee. Het is kerstnacht en de mensen zitten lekker warm in 
hun huizen. Misschien kijken ze televisie misschien hebben 
ze een video of een Dvd gehuurd. Wie zal het zeggen. Het zijn 
zaken die hij, in een lang verleden, ook heeft gedaan en heeft 
gehad. Samen met zijn gezin. Nu heeft hij niets meer. Alles is 
weg. Zijn vrouw en kinderen hebben hem het huis uitgezet. 
Toch is hij niet rancuneus. Achteraf begrijpt hij het wel. Altijd 
werken, nooit tijd voor zijn gezin. 

Rennen, vliegen draven; daar bestond zijn leven uit. Nu liep 
hij hier, in een andere stad, in een andere tijd. Eten was zijn 
grootste probleem. Hij schaamde zich voor zijn bestaan en 
wilde niet leven van de bedeling. Denkende aan eten sjokte 
hij verder. Turend door de steeds dikker wordende sneeuwval 
zag hij ineens een gedaante op hem afkomen. Een gedaante 
die met het hoofd omlaag liep. Zijn tegenligger had hem door 
de sneeuwval nog niet gezien en hij kon de persoon nog maar 
net ontwijken.

Het was een vrouw. Een ietsje kleiner dan hij. Dik ingepakt in 
een schitterende lange winterjas. Ze bleef verschrikt staan en 
excuseerde zich. “Geeft niet. U was diep in gedachten. Dat kan 
gebeuren”, zei hij. Ze keek hem aan en zag de ellende die van 
hem afdroop. Ze vroeg hem: “Bent u misschien op weg naar 
nergens?” Hij vond dat een rare vraag. “Op weg naar nergens?” 
De vrouw zag zijn verbazing. “Ik bedoel: zwerft u altijd op kerst-
avond rond? Blijkbaar nergens naartoe?”, ging ze verder. Hij had 
geen zin om zijn omstandigheden aan een totale vreemde uit 
te leggen en verzon een smoes. “Ik kom niet uit deze plaats en 
zoek de kerk, voor de avonddienst”, loog hij. De vrouw keek hem 
indringend aan en schudde haar hoofd. “Ik geloof u niet. Aan 
de staat van uw kleding te zien bent u een zwerver. Niets meer 
en niets minder”, was haar antwoord. Hij knikte en staarde 
naar de grond. “Heeft u honger?”, ging ze verder. “Ik heb sinds 
gisterenavond niets meer te eten kunnen bemachtigen”, was 
zijn antwoord. De vrouw werd bijna blij toen ze dat hoorde. Hij 
begreep er niets van. “Dat komt dan mooi uit. Ik wil u uitnodi-
gen om ons kerstdiner te komen delen”, zei de vrouw. Met grote 
ogen staarde hij haar aan. “Be.. be..doelt u dat ik met u mee 
mag en dat ik een kerstdiner…”, stamelde hij. Voor het eerst in 
zijn leven kon hij niet uit zijn worden komen. De vrouw knikte 
en leidde hem de weg. Na een kwartiertje kwamen ze bij een 
schitterend huis. Een warm gevoel liep door hem heen. Een 
huis en eten en dat op kerstavond.

“Zo”, zei ze toen ze binnen waren, “eerst een douche. Ik zal wat 
kleren voor u op laten zoeken en die voor u klaar laten leggen. 
Daarna zie ik u hier beneden.” De hete douche haalde allerlei 
herinneringen bij hem op. Het was lang geleden dat hij een 
stuk zeep in zijn handen had gehad en dan dacht hij nog niet 
eens aan shampoo, dat was nog langer geleden. In de gasten-
kamer lag kleding toen hij klaar was. Hij kleedde zich aan en 
keek in de spiegel. Hij keek naar een totale metamorfose.

Beneden gekomen wachtte de vrouw hem op en ging hem 
voor naar de eetkamer. Een grote tafel was gedekt voor zes 
personen. Prachtig damast lag erop en een mooi servies, waar 
zilveren couverts naast lagen, schitterde in het kaarslicht. 
Kristallen glazen en een prachtig bloemstuk completeerden 

het geheel. “Ik wil graag dat u aan het hoofd van de tafel plaats 
neemt, terwijl we op de anderen wachten”, zei ze en keek hem 
glimlachend aan. Totaal van slag ging hij aan het hoofd van de 
tafel zitten. De vrouw verliet de kamer en kwam even later te-
rug met vier andere personen. Zij stelde hem haar echtgenoot, 
dochter en zoon voor. De vierde persoon was een dame. Nadat 
de echtgenoot wijn voor iedereen had ingeschonken, nam hij 
het woord. “Ik begrijp dat u niet begrijpt wat er hier gebeurt. Ik 
ben u dan ook een verklaring schuldig. Die wil ik echter pas na 
het diner geven. U hoeft niet bang te zijn, er gebeurt u niets. 
Dat beloof ik u”, was het enige dat hij op dat moment kwijt 
wilde. Wat volgde was een schitterend diner.

Na het diner was het de gastheer die het woord nam. Het 
bleek dat die ooit een zwervend bestaan had geleden. Op een 
goede dag was hij bij een boer komen te werken en was daar 
gebleven. De boer was niet getrouwd en bleek geen familie 
te hebben. Op een dag was de boer niet verschenen op de 
deel en hij ging hem zoeken. In zijn slaapkamer vond hij hem. 
Kuchend en proestend, de man was doodziek. Hij vroeg of de 
knecht de dokter wilde laten komen en dat deed deze natuur-
lijk. Ondertussen nam hij hem in vertrouwen: “Ik maak het niet 
lang meer. Ik ben oud en op. Het is mooi geweest. Ik ben de 
laatste jaren zo aan je gehecht geraakt dat ik een maand of 
wat geleden bij de notaris ben geweest en testamentair heb 
laten vastleggen dat jij mijn enige erfgenaam bent.” Toen bleek 
dat de verteller nooit meer hoefde te werken.

Hij trok naar de plaats waar hij nu woonde, kocht een oud pa-
triciërshuis en vond een vrouw. Ze trouwden en ze kregen twee 
kinderen. Dat was zijn verhaal. De beide gasten van het gezin 
begrepen er niet veel van en vroegen waarom zij nu juist op 
deze avond hier waren. De uitleg was simpel volgens de vrouw 
die het woord nam: “Mijn man en ik zijn nog steeds dankbaar. 
Ieder jaar rond Kerstmis zoeken wij twee mensen die het een 
stuk minder hebben dan wij. Mijn man zoekt een vrouw, die zit 
nu tegenover u. Ik zoek een man en dat bent u. We bieden ze 
aan om met ons het diner te delen. Ook vragen we of ze klaar 
zijn om weer een geregeld leven te gaan leiden. Wij helpen 
ze dan via het bedrijf van mijn man aan werk en dat doen we 
nu al vele jaren.” De beide gasten wisten niet wat ze hoorden 
en antwoorden op de door de echtgenoot gestelde vraag of 
ze weer terugwilden naar een geregeld leven volmondig ja. 
Eindelijk waren ze ergens!

Kerstverhaal van de Zandvoortse Courant

Op weg naar nergens
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Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Voor WMO naar Loket Zandvoort

Door Joop van Nes jr.

Dat is in het kort waar het de 
komende tijd om zal draaien. 
“De afgelopen maand hebben 
ambtenaren een grote klus 
geklaard door bijna alle men-
sen (96%) die op dit moment 
aangewezen zijn op huishou-
delijke hulp, persoonlijk te be-
naderen en hun gegevens in 
kaart te brengen. In het kader 
van de WMO zullen de taken, 
die in het verleden door het 
rijk werden verzorgd, naar 
de gemeenten gaan, ook de 
huishoudelijke hulp. Daartoe 
was er een aanbesteding die 
de gemeente Zandvoort sa-
men met de regiogemeenten 
heeft uitgeschreven. De gun-
ning is toen niet gekomen bij 
het regionaal samenwerken-
de Zandvoortse ZorgContact 
maar naar de VIVA! Zorggroep, 

Stichting Thuiszorg Van Gool, 
Take Good Care, CCC Zorg 
Valent en Amstelring. Mensen 
die nu huishoudelijke hulp krij-
gen, hebben dus moeten kie-
zen voor een van deze 6. Men 
was daar volledig vrij in. Wilde 
men niet kiezen voor een van 
deze 6, dan is er nog de moge-
lijkheid van een persoonsge-
bonden budget (PGB) en dan 
zelf hulp inkopen. Uiteraard 
geldt dit ook voor de mensen 
die in de loop van het volgend 
jaar huishoudelijke hulp no-
dig hebben. Daardoor waren 
de vaak wat oudere klanten 
bang dat de vertrouwde hulp, 
die vaak al jaren in huis komt, 
zou verdwijnen. Deze gemeen-
te garandeert dezelfde hulp 
die men gewend is geweest. 
In een enkel geval zal het ver-

Wethouder Gert Toonen zegt dat Loket Zandvoort, het loket 
waar allerlei disciplines in vertegenwoordigd zijn, de plaats is 
om WMO hulp aan te vragen. Alle medewerkers zijn geschoold 
en klaar om de beoordeling van aanvragen voor huishoudelijke 
hulp te gaan doen. Het Loket, dat gevestigd is in het Gemeen-
schapshuis, zal bovendien uitgebreid worden met een Wmo-
consulent die volledig op de hoogte is van alle ins en outs van 
met name de huishoudelijke hulp.

trouwde gezicht misschien 
niet meer verschijnen maar ge-
streefd wordt naar een zo klein 
mogelijke overgang naar het 
nieuwe systeem, mede omdat 
een groot aantal werknemers 
van Zorgbalans overgenomen 
wordt door VIVA!”, aldus wet-
houder Gert Toonen.

Ook voor jongeren
Toonen, die de ‘operatie’ WMO 
in zijn portefeuille heeft, gaat 
door: “De plaats waar de 
Zandvoorters naartoe moeten 
om hulp aan te vragen, in wat 
voor discipline dan ook, is Loket 
Zandvoort. Daarin participe-
ren niet alleen de eerder ge-
noemde huishoudelijke hulp 
organisaties maar veel meer 
organisaties en op allerlei ge-
bied. Zo is het een fabeltje dat 

Loket Zandvoort er alleen voor 
ouderen, gehandicapten en 
langdurig zieken zou zijn. Niets 
is minder waar. Ook jongeren 
kunnen er met hun problemen 
terecht. Loket Zandvoort geeft 
iedereen informatie en advies 
op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn. Wij hebben nu een 
sollicitatieprocedure achter de 
rug om een gespecialiseerde 
kracht aan te trekken voor 
Loket Zandvoort. Deze persoon 
is met name op het gebied van 
de huishoudelijke hulp extra 
geschoold. U kunt dus alle 
informatie over de hulp daar 
krijgen.”

Nieuw beleid
De invoering van de WMO 
heeft niet alleen bij de amb-
tenaren voor een berg werk 
gezorgd. Ook het college moet 
er hard aan trekken. Toonen: 
“Het college moet in 2007 
met een beleidsnota komen 
waarin staat aangegeven in 
welke volgorde en wanneer 
de negen prestatievelden van 
de WMO van nieuw beleid zul-
len zijn voorzien. Het is nu zo 
dat op een aantal velden de 
gemeente Zandvoort nieuw 
en goed beleid heeft. Nu 
moet beleid eens in de zoveel 
tijd vernieuwd worden, maar 
dat zal dan achteraan gebeu-

ren. De velden waar wij (nog) 
niet voldoende beleid hebben, 
gaan natuurlijk voor.”

WMO Raad
Het college wordt vanaf 1 ja-
nuari aanstaande bijgestaan 
door de WMO Raad die ge-
vraagd en ongevraagd advies 
kan geven. In deze raad zitten 
voor elk van de prestatievelden 
vertegenwoordigers. Het ont-
breekt echter op dit moment 
nog aan vertegenwoordigers 
van de jeugd. Het lijkt erop dat 
zij niet inzien dat ook voor hun 
het een en ander zou kunnen 
gaan veranderen. De gemeen-
te zoekt dan ook dringend een 
aantal jongeren dat mee kan 
denken over deze zaken en in 
de WMO raad zitting wil ne-
men.

Locatie
Loket Zandvoort is gevestigd 
in het Gemeenschapshuis, 
Louis Davidsstraat 17, en is 
geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 09.00 uur tot 
12.30 uur. Via hun telefoon-
nummer (023-5740450) kunt 
u ook afspraken maken voor 
bezoek aan huis, indien u niet 
in staat bent om daar naartoe 
te gaan. Meer informatie kunt 
u vinden op de gemeentelijke 
website. 

Winteropruiming!

Spiegels tot 50% korting!

Lampenkappen en lampenvoeten 
tot 20% korting!

Kleinmeubelen en Kerstartikelen 
tot 50% korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur • Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41, E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Wie is volgens u Zandvoorter 
van het Jaar 2006? 
Breng uw stem uit!

(zie pagina 7)
 

In verband met de feestdagen is het kantoor van

wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2007

van 25 december t/m 1 januari a.s. gesloten 

(vanaf 2 januari 2007 zijn wij weer geopend)
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Bereken uw eigen bijdrage 2007
Volgend jaar gaat het Centraal Administratiekantoor (CAK) de 
eigen bijdragen voor de hulp bij het huishouden innen. Via in-
ternet kunt u nu al vrij nauwkeurig aan de weet komen wat u 
het volgend jaar gaat betalen.

Met het ingaan van de Wmo wordt 
volgend jaar voor huishoudelijke 
hulp een eigen bijdrage gevraagd. 
Via internet kunt u gemakkelijk la-
ten berekenen hoeveel uw eigen 
bijdrage ongeveer zal worden.

Anoniem
Op de website van het 
Administratiekantoor kunt u en-
kele vragen beantwoorden over 
uw persoonlijke situatie, zonder 
dat naar uw naam of adres wordt 
gevraagd. Daarmee wordt bere-
kend wat uw eigen bijdrage in 
het zorgjaar 2007 zou kunnen zijn. 
Het opvragen van die berekening 
doet u geheel anoniem. Het CAK 
waarschuwt dat de uitkomst géén 
exacte berekening is, maar een 
benadering. Omdat uurtarieven 

per zorginstelling anders kunnen 
zijn, wordt uitgegaan van gemid-
delden. 

Eigen bijdrage
Via duidelijke stappen leidt het 
computerscherm u door de bere-
kening; het echte rekenwerk doet 
de computer voor u. De hoogte 
van uw eigen bijdrage is afhanke-
lijk van uw inkomen. Op basis van 
uw inkomen en dat van uw even-
tuele partner berekent het CAK 
uw maximale periodebijdrage. 
“Deze bijdrage in de kosten van 
de zorg noemen wij uw aandeel 
in de zorgkosten.” 

Zie website www.cak-bz.nl.
Bron: Centraal Administratie 
Kantoor Bijzondere Zorgkosten.

Minder administratie  
persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) vergt in de toekomst minder 
formulieren. Dat maakte het  ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) vorige week bekend. Voorts worden experimen-
ten gestart met pgb’s die bestaan uit vrij te besteden bedragen.

Mensen die hun zorg zelf rege-
len met een persoonsgebonden 
budget, hoeven voortaan over 
de eerste €2500 geen verant-
woording meer af te leggen. 
Degenen met een jaarbudget 
tot €5000 hoeven nog slechts 
één keer per jaar aan te geven 
hoe het budget is besteed. Alle 
anderen kunnen volstaan met 
nog maar twee in plaats van vier 
keer per jaar.

‘Zak met geld’
Deze maatregelen schreef 
staatssecretaris Ross vorige week 
aan de Tweede Kamer. Voorts wil 
de staatsecretaris dat in de loop 
van 2007 de verantwoording 
over het budget via internet kan 

Universiteit Nijmegen. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de 
papieren rompslomp rond een 
pgb dient te worden verminderd. 
Ook kwam naar voren dat ruim 
een kwart van de budgethouders 
een jaarbudget tot €2500 te be-
steden heeft. Afschaffing van de 
verantwoordingsplicht beslaat 
daarmee een aanzienlijke groep. 
Daarnaast geldt het vrij besteed-
bare bedrag ook voor alle ande-
ren met een hoger budget.

Internet
Verantwoording via internet zou 
volgens het ITS veel tijdwinst 
opleveren. Veel gegevens hoe-
ven dan slechts éénmaal inge-
voerd te worden. Daarop heeft 
VWS het initiatief genomen 
om met de partners, waaronder 
Zorgverzekeraars Nederland en 
de budgethoudersverenigingen, 
een digitaal formulier te ontwik-
kelen. Naast dit formulier zal 
voorlopig ook een papieren ver-
antwoording blijven bestaan.

worden gedaan. Ook start VWS 
samen met andere ministeries 
een proef met een zogeheten 
‘partcipatiebudget’. Dat is een 
‘zak met geld’ (een pgb) dat bin-
nen gestelde grenzen vrijelijk te 
besteden is. Onderzocht wordt 
of zo’n participatiebudget de 
keuzemogelijkheden voor men-
sen vergroot en de administra-
tieve lasten vermindert.

Minder rompslomp
Ross reageert hiermee op voor-
stellen uit een onderzoek van ITS. 
Het ITS is gespecialiseerd in soci-
aal wetenschappelijk onderzoek, 
beleidsadvisering en kennisover-
dracht. Het onderzoeksbureau 
is verbonden aan de Radboud 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO
Vanaf 1 januari 2007 krijgen heel veel mensen te maken met de WMO. De Zandvoortse Courant probeert u zo goed mogelijk te informeren

Belangrijke rol voor Kerken 
binnen WMO

Alle hens aan dek. De nieuwe Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) roept iedereen op actief deel te nemen aan 
de samenleving. Binnenkort gaan verantwoordelijkheden 
over naar de gemeenten en ook de burger moet actief bijdra-
gen. Evenzo moeten kerken meedoen aan de maatschappij.

“Verbazingwekkend eigenlijk 
dat een ogenschijnlijk sim-
pele wet zoveel mensen op 
de been brengt en zoveel ini-
tiatieven losmaakt. Politieke 
kleuren doen er dan niet toe”, 
zo uitte een diaken zijn ver-
wondering, toen leden van 
de kerken op initiatief van 
het Interkerkelijk Diakonaal 
Beraad in november bijeen 
kwamen. Kerkbestuurders, 
diakenen en gemeentebe-
stuur wisselden van gedach-
ten over de Wmo en haar uit-
werkingen, in hun gemeente 
Ridderkerk. 

Lokale partners
De burgemeester onder-
streepte dat “de gemeente 
de kerken nodig heeft” bij het 
uitwerken van de nieuwe wet, 
die veel van het maatschap-
pelijke verkeer gaat regelen. 

“De Wmo Ondersteuning 
vraagt om een andere hou-
ding. Niet alleen de gemeen-
te, ook alle lokale partners, 
zoals de Kerken, zullen hun 
steentje moeten bijdragen. 
De Kerken hebben ruime er-
varing als het om de opbouw 
van de samenleving gaat”, zo 
benadrukte burgemeester 
Hermans. 
 
Grote motivatie
J. Franken, Projectleider Wmo 
van de protestantse organisa-
tie Kerk-in-actie, benadrukte 
het eeuwenlange opkomen 
van de kerk voor de belangen 
van de meest kwetsbaren. Hij 
stelde dat de kerk ook binnen 
deze nieuwe wet die rol moet 
blijven vervullen. “Als Kerk 
bijdragen aan een sociale 
cohesie, door participatie in 
besturen, het signaleren van 

Scouting kan bijdragen aan WMO
‘Scouting doet mee aan de WMO!’ Op de VNG gemeentebeurs 
werd vorige week het eerste exemplaar van de gelijknamige 
brochure overhandigd aan Eerste Kamerlid Kim Putters (PvdA). 
Doel van de Wmo is het ‘meedoen’ van burgers aan de samenle-
ving. Ook Scouting is gericht op meedoen.

Jongeren die gehandicapt zijn, of 
om een andere reden moeilijker 
kunnen meedoen aan de maat-
schappij, krijgen bij Scouting 
extra aandacht. Hierin kan de 
vereniging dus een ondersteu-
nende rol spelen bij de opvoe-
ding. “Zo werken wij -indirect- 
mee aan actief burgerschap en 
de leefbaarheid in wijken”, aldus 
Fedde Boersma, woordvoerder 
Scouting Nederland. Van de ne-
gen prestatievelden waaruit de 
Wmo bestaat, hebben er vijf be-
trekking op inzet door Scouting. 

Kansen voor jeugd
Gemeentelijk beleid rond jeugd- 
en jongerenwerk en vrijwilligers-
werk vallen straks ook onder de 
Wmo. Ook voor Scoutinggroepen 
kan dit gevolgen hebben. De in-
voering van de wet biedt daar-
naast kansen om in gesprek 
te gaan met de gemeente om 
Scouting binnen de gemeente 
op de kaart te zetten. “Scouting 
sluit uitstekend aan bij de nieu-

we WMO-taken van de gemeen-
te.” zegt Marijke Hodes, landelijk 
coördinator Lokaal Jeugdbeleid 
van Scouting Nederland. “De 
WMO biedt volop kansen bij een 
goed lokaal jeugdbeleid; door 
de nieuwe wet is onderlinge 
samenwerking belangrijker en 
urgenter geworden.”

Scoutinggroepen
Scouting Nederland is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie voor 
jeugd en
jongeren met zo’n 90.000 kinde-
ren en jongeren van 5 tot 23 jaar. 
Er zijn ruim dertigduizend vrijwil-
ligers actief als leidinggevenden, 
trainers, organisatoren en
bestuurders. Nederland telt 1.300 
Scoutinggroepen die activiteiten 
organiseren
welke zijn gericht op samenwer-
ken, plezier, ontplooiing en avon-
tuur. Zaken die de WMO raken. 
Bron: www.scouting.nl, 
www.gemeente.nu en 
www.speelruimte.scouting.nl

problemen en het beïnvloe-
den van de publieke opinie en 
de politiek.” Als sterke punten 
van de Kerk noemde hij een 
grote motivatie van gelovi-
gen wat betreft welzijn en 
zorg, de vele vrijwilligers, de 
sociale cohesie en het heb-
ben van bruikbare locaties 
als parochiehuizen. “Maar de 
Kerk kent ook zwakke punten”, 
waarschuwde Franken, “veel 
kerkelijke organisaties zijn 
nog altijd teveel naar binnen 
gekeerd.” 

Samenwerking
Desondanks ziet Franken 
binnen de Wmo duidelijke 
kansen voor de kerk. “De wet 
biedt ondersteuning voor vrij-
willigers, mogelijkheden tot 
financiering van projecten, 
gelegenheid tot deelname 
van kerkelijke vertegenwoor-
digers in Wmo-raden en er zal 
meer aandacht van de over-
heid voor welzijnsvragen van-
uit de kerken zijn.” Daarvoor is 
het volgens Franken wel van 
groot belang dat parochies sa-
menwerking zoeken met maat-
schappelijke organisaties. Bron: 
www.nieuwsbank.nl en 
www.bisdom-roermond.nl
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SV Zandvoort legt het af tegen 
fysiek geweld

De nederlaag betekent niet 
dat Zandvoort in direct de-
gradatiegevaar beland is, maar 
een paar overwinningen in de 
tweede helft van de competi-
tie zouden welkom zijn. In de 
voorgaande wedstrijd toonde 
Zandvoort al aan dat er prima 
gecombineerd kan worden. 
Ook in de eerste helft tegen 
DIOS gebeurde dat, maar als 
de zestienmeterlijn van de 
tegenstander bereikt is dan 
weten de voorwaartsen geen 
raad meer met de bal. Echte 
en uitgespeelde kansen kreeg 
Zandvoort dan ook niet en de 
counters, vaak door DIOS op-
gezet met wilde trappen naar 
voren, stichten noch enigszins 
gevaar voor het Zandvoortse 
doel. De rust werd bereikt met 
een 0-0 stand.

Aderlating
In de tweede helft was Jan 
Zonneveld vervangen door Aron 
Kuilder. Zonneveld vertrok om 
met klasgenoten op vakantie te 
gaan. Dat betekende in aanval-
lend opzicht voor Zandvoort een 
aderlating. Zonneveld ontpopt 
zich steeds meer als de spelmaker 
en liet dat ook met gave passes in 
de eerste helft zien. Kuilder had 
bovendien pech dat zijn eerste 
overtreding werd bestraft met 
een vrije trap, die in de kruising 
werd geknald, 1-0.

Geweld
DIOS beschikt over een uiterst 
matige ploeg, maar compen-
seerde het zwakke spel met 
grof geweld. Bovendien had de 
scheidsrechter er weinig moeite 
mee. De Nieuw Venneppers gooi-

Voetbal

Tegen het slechts met één punt onderaan de ranglijst benge-
lende DIOS heeft Zandvoort een teleurstellende 2-1 nederlaag 
geleden. Opnieuw lieten de Zandvoorters zien tot een van de 
meest technisch ploegen te behoren in de vierde klasse, maar 
dat is geen garantie voor een overwinning.

den er letterlijk en figuurlijk de 
beuk in. Teksten als “pak ze aan” 
en “de beuk erin” waren niet van 
de lucht en op het veld ging me-
nig Zandvoorter de lucht in. Stein 
Stobbelaar was er slachtoffer van. 
Met twee gestrekte benen van 
een DIOS-speler, werd hij neer-
gesabeld. De scheidsrechter gaf 
eerst geel en bedacht zich toen 
om toch maar rood te geven.

Tekort tijd
Met een man meer probeerde 
Zandvoort de gelijkmaker te for-
ceren. Kansjes kwamen er voor 
Maarten Koper en Aron Kuilder 
maar de bal wilde niet de juiste 
weg volgen. Uit een hoekschop 
werd het een kwartier voor het 
einde 2-0. Zandvoort bleef aan-
dringen, zonder echt overtui-
gende daden te brengen. In de 
slotfase kopte Patrick van den 
Oord de Zandvoorters naar 2-1, 
maar de tijd was te kort om tot 
een beter resultaat te geraken. 

De competitie ligt nu een maand 
stil en dat komt Zandvoort wel 
uit gezien de resultaten van de 
laatste acht wedstrijd: zeven ne-
derlagen en een gelijkspel.

Goede race op Oschersleben

De Star Moto combinatie van de 
Duitsers Stanco, Probst en Lukas 
was de allerbeste. De equipe reed 
met een Porsche 997 GT3. De 
equipe van Rob de Laat en Marcel 
Broersma werd eerste in de divisie 
2. De winst in divisie 3 ging naar de 
equipe van Abresch en Dekking en 
in de divisie 4 was het de equipe 
Zwart die de winst opstreek.

Voor de equipe Koster/Koster/
Sanders was de race op 
Oschersleben een race die einde-
lijk goed verliep. “De betrouwbaar-
heid van de BMW was ten opzich-
te van de Zandvoort 500 enorm 
verbeterd”, aldus Dillon Koster. “De 
race was er eindelijk een volgens 

het boekje. Ik heb hier en daar zelfs 
strijd kunnen leveren en boven-
dien was de auto een stuk sneller”, 
aldus Marc Koster. “De winst ten  
opzichte van de Clio’s halen we 
door onze brandstofinhoud. Wij 
hoeven minder stops te ma-
ken. Voor de volgende race op 
Zandvoort zullen we zien of het 
dan weer werkt”, aldus Bertus 
Sanders.

Op de nieuwjaarsrace van 7 janua-
ri zal inderdaad moeten blijken of 
de Sanders BMW is opgewassen 
tegen de Renault Clio’s. Aan het 
drietal zal het niet liggen. De pres-
taties waren goed en dat komt de 
teamspirit ten goede.

Autosport

Tijdens de tweede race in het Winter Endurance Kampioen-
schap (WEK) op het circuit van Oschersleben, heeft de Em-
mense/Blaricumse/Zandvoortse equipe bestaande uit Bertus 
Sanders, Marc Koster en Dillon Koster, een derde plek weten 
binnen te halen in de divisie van de Renault Clio’s. Deze divisie 
geldt als een wat zwaardere dan die waar de BMW-equipe  
tijdens de Zandvoort 500 was ingedeeld.

De adverteerders van deze week

Foto: Gerard Boukes

Handbalsters schieten 
met scherp

Het duel begon met een 
Wijk aan Zee dat tweemaal 
het houtwerk rond keepster 
Nanouk den Breejen raakte. 
Een voorbeeld dat Debbie 
Tibboel nog voor het eer-
ste doelpunt namens ZSC 
volgde. Het eerste doel-
punt kwam binnen twee 
minuten van Martina Balk. 
Haar treffer werd direct 
beantwoord: 1-1. Suzanne 
Zwemmer maakte daarna 
2-1 en gaf daarmee het sein 
voor een doelpuntenfestijn, 
waarin Wijk aan Zee volledig 
van het veld gespeeld werd. 
Halverwege het eerste half 
uur was het al 8-2, bij de 

doelwisseling was de stand 
15-5.

Ook in de tweede helft ging 
ZSC rustig door met scoren. 
Het publiek kon genieten van 
een aantal fraaie acties, maar 

Handbal

De handbalsters van ZSC hebben in de thuiswedstrijd tegen 
Wijk aan Zee met scherp geschoten. Nadat vorige week de 
uitwedstrijd tegen dezelfde dames met twee doelpunten ver-
schil werd gewonnen, was de marge zondagmiddag negentien 
goals: 29-10. Het enige ‘minpunt’ was dat de dames van coach 
Hans Zwemmer de dertig doelpunten niet haalden.

Kerstactie:
Bloemsierkunst   
   Jef & Henk Bluijs
Boudoir by Sara
Boudoir Pers. & 
   Inter Styling
Café Alex
Café Neuf
Corry’s Kaashoek
Del Mar, Café Restaurant
Ellen Creatief
Etos
Hema
Herenkapsalon Ton Goossens

Jos Spierieus
Juwelier Jim Draaijer
Kroon Mode
Mollie & Co
NG New man Casual
Parfumerie Moerenburg
Rosarito (Ook Beach 
   and Horse)
Take Five
Toko Bintang
Videoland
Wapen van Zandvoort

Administratiekantoor 
K. Willemse
Asian Delights
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Boudewijn’s Visservice
Café Oomstee
Cane & Co Furniture 
and Interiors
Cense en van Lingen
Chin Chin
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Heeren
Gemeenschapshuis
Gemeente Zandvoort
Headsigns Kapsalon

IJzerhandel Zantvoort
Kippetrap
Laurel & Hardy
Ouderenpartij OPZ
P. van Kleeff
Pedicure Weldaad
Pluspunt Boomhut
SkiP Kinderdagverblijven
Star Travel Reisburo
Stichting ZorgContact
Van der Valk & 
Swart notarissen
Van Vessem & Le Patichou
Vrijehuizenmarkt.nl
Willemse Elektrotechniek
Yanks Saloon
Zandvoort Optiek
Zeespiegel

ook van het goed overwogen 
opbouwen van de aanval.
Pas na 20-5 wist Wijk aan Zee 
iets terug te doen, maar de 
ZSC doelpuntenhonger was 
groot. Na het eindsignaal kon 
een klinkende 29-10 overwin-
ning op het wedstrijdfor-
mulier genoteerd worden. 
Debbie Tibboel schoot zeven 
keer raak. De andere goals 
kwamen van
Romena Daniëls (5), Suzanne 
Zwemmer (5), Laura Koning 
(5), Martine Balk (3), Kristel 
Gaazenbeek (2) en Asia el 
Bakkali (2).

Laura Koning in scoringspositie

Vanaf heden zijn de 
entree kaarten voor de  

Oud en Nieuw party  
verkrijgbaar aan de bar

Wij wensen iedereen
gezellige Feestdagen
en een goed begin

voor 2007

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

22 December:

Kerst klaverjassen! 

Aanvang: 19.30 uur

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)

• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +
   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)

(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Krant niet ontvangen? Bel vrijdagmiddag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
571 61 05 of 06 121 361 31

Wenst iedereen fijne  
feestdagen en een 

gelukkig nieuw jaar. 
Met de kerst zijn wij  

natuurlijk geopend vanaf 22.00 uur
2de kerstdag van 22.00 tot 0.00 

uur een X-mas Happy Hour 
Oud & Nieuw geopend vanaf 00.15 uur

1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend

Nieuwjaarsdag gesloten

Wij wensen iedereen

fijne Kerstdagen

en een goed nieuw jaar!

023-5734001

Dinsdags gesloten

ZEESTRAAT 36
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De	Mannetjes

Nummer 100

‘Wij waren er bij... 
alle 100 keer’

Geldig t/m zondag 31 december
•	 Stokbrood		 €	1,-
•	 Sneeuwbol		€ 1,25

Raadhuisplein	14
T. 023-573 64 61 - Zandvoort 

Tot ziens 
in 2007

Zandvoort Optiek

Kerkstraat 34-36
2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

De gezellige kerstboomverbranding 
is op 10 januari. Lever uw bomen in 
en doe mee met de loterij. 
Lees het bericht in de gemeente-advertentie 
in deze krant.

Op dinsdag 2 januari aanstaande  
houdt gemeente Zandvoort zijn
officiële nieuwjaarsreceptie. 
De receptie is van 19.00 uur tot 20.30 uur in de 
raadszaal van het raadhuis. 
U bent van harte welkom. 

Dagverse	oliebollen
en	appelbeignets

Ook	in	2007	bakken	wij	voor	u	
elke	dag	vers	brood
Wij	wensen	u	een	gelukkig	2007!

Kijk ook eens op:
www.bertrambrood.nl

Actueel	 P9	Startschot 5k Beach Run
Algemeen	 P �5-�6-�7	Jaaroverzicht

Autosport	 P23	Nieuwjaarsrace

jaar geleden in het Zand-

voortse speelde, wordt een 

100-jarige inwoonster van 

de gemeente aan het woord 

gelaten en leest u wat er 

door de eeuwen heen zoal 

is gebeurd op 28 december.  

Wij hopen dat u er veel lees-

plezier aan zult beleven en 

wensen u allen, namens de 

uitgever en alle medewer-

kers, een gezond, gelukkig 

en een vredig 2007.

Nummer 

U ziet het goed. Deze editie 

heeft geen hoofdartikel op 

de voorpagina maar ‘slechts’ 

een getal. Het is voor de uit-

gever en medewerkers van 

de Zandvoortse Courant dan 

ook een bijzondere editie. 

Voor u ligt namelijk nummer 

100. Hierin heeft een aantal 

journalisten van onze krant 

een eigen blik gegeven over 

het getal 100. Zo wordt inge-

gaan op datgene wat er 100 
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In memoriam

Beelden verdwijnen,
gedachten vervagen,
dagen vliegen voorbij.
Het enige dat blijft,
is de herinnering aan jullie

01-01-1989          01-01-2007
mama

27-12-2003          27-12-2006
Papa

Liefs Marion

Cartoon		 Hans van Pelt

Column

Honderd jaar. Ooit hoop ik het 
te worden. Maar alleen als 
ik gezond blijf. Nog kan zien. 
Kan lopen. Met een rollator 
natuurlijk. Mijn moeder, ónze 
moeder moet ik zeggen, werd 
94 . Ook een respectabele leef-
tijd. Ze was nog goed bij geest. 
Woonde in zorgcentrum Huis 
in de Duinen. Zuster Kerkman 
werd ze genoemd. Omdat ze 
altijd aan het zorgen was. Voor 
iedereen. Van haar kreeg ik de 
tip. “Arendje Koper wordt 100. 
Daar moet je naar toe.” Een 
afspraak was snel gemaakt. 
Arendje was dol op bezoek. 
Toen ik bij haar binnen kwam 
werd ik meteen ondervraagd. 
Was ik Zandvoortse? En van 
wie was ik er eentje? Waar 
had ik dan wel gewoond? Ze 
wilde alles weten. Geloof me. 
Ze had zó mijn plaats in kun-
nen nemen. Als journaliste. 
Op 74 jarige leeftijd behaalde 
ze nog twee zwemdiploma’s. 
Twee oorlogen had ze mee-
gemaakt. Wassen en strij-
ken deed ze nog steeds zélf. 
Honderd jaar….”Lopen gaat 
niet meer zo best.” Ze bekende 
het eerlijk. “Maar mijn koppie 
is gelukkig nog goed.” En dat 
was te merken. Hoe ik op deze 
honderdjarige kom? Omdat 
onze krant ook zijn eeuwfeest 
viert. De honderdste uitgave. 
Grappig is dat. Reken maar 
mee: 3 februari 2005 zijn we 
gestart. Met in dát jaar 48 edi-
ties. En 52 nummers in dit jaar? 
Telt samen 100.
Een mooi getal om even bij 
weg te mijmeren. De tijd gaat 
toch al razend snel. Zó is het 
Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar. 
Zó zit je weer in 2007. 
Ik heb het artikel van Arendje 
Koper even moeten opzoeken. 
Bewaar heel trouw al mijn 
stukjes. Nee, niet op schijf. 
Gewoon ouderwets, in plak-
boeken. Deze was van half 
maart 2002. Ik was wel de da-
tum vergeten. En de naam van 
de honderdjarige. Tja, dat krijg 
je ook. Je wordt vergeetachtig. 
Toch maar óp naar de honderd. 
Net zoals de krant. Alleen duurt 
het bij mensen wat langer om 
deze mijlpaal te bereiken! In ie-
der geval wens ik iedereen een 
gezond en goed 2007. Maak er 
iets moois van!

Lienke Brugman

Honderdjarige 
in Zandvoort
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Kerkdiensten
ZONDAG	3�	DECEMBER
Protestantse gem. Zandvoort, 
Kerkplein
10.00 uur ds. mr. J.W. Verwijs
RK Parochie St. Agatha, 
Grote Krocht
10.30 uur pastor D. Duijves
Protestantse gem. Aerdenhout, 
Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout
10.00 uur ds. M.J. Smalbrugge
RK Parochie Antonius & Paulus, 
Sparrenlaan 9, Aerdenhout
10.30 uur pastor C. van Polvliet

Colofon
Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres:
Hogeweg 32
2042 GH Zandvoort
Tel & Fax 023 - 5732 752
Email: redactie@ 
zandvoortsecourant.nl

Openingstijden kantoor:
Maandag en dinsdag
09.30 - 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie:
Letty van den 
Brand-Kinderdijk
Tel. 06 - 434 297 83
Email: letty@ 
zandvoortsecourant.nl
advertenties@
zandvoortsecourant.nl

Bladmanager:
Gillis Kok
Tel. 06 - 460 460 26
Email: gillis@
zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie:
Joop van Nes
Tel. 06 - 144 826 85
Email: joop@
zandvoortsecourant.nl

Vormgeving:
IR Design Zandvoort
www.irdesignzandvoort.nl

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-37
1901 RW Castricum

Verspreiding:
Verspreid Net B.V,
Voor nabezorging bel vrijdag 
tussen 14.00 - 18.00 uur 
023 - 5716 105 of
06 - 121 361 36

Uitgever:
V.o.f. Zandvoort Press

Oplage: 9.250 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.zandvoortsecourant.nl

Burgerlijke	stand
9	december	2006	-	22	december	2006	

Geboren: 
Isabelle Catherine, dochter van: Dinger, Michael 
Nicholas en: Robinson, Louise Antoinette Dorothy
Valentijn, zoon van: Lauwen, Daniel en: van Scheers, 
Suzanne
Maximiliaan Hendrik Joseph, zoon van: Beijne, 
Bastiaan Michel en: de Wilde, Karina Christina
Jimi Wim Paul, zoon van: Koper, Stephan en: van der 
Zon, Maria Henrica Helena
Aaber, zoon van: Abd El Menhem, Abd El-Fatah en: 
Ghada Mohamed Tawfik Moustafa

Ondertrouwd:
van der Werff, Jan Jacob en: Brouwer, Tjitska Grietje

Gehuwd:
Mesman, Marcelus Maria en: de Graaff, Linda 
Yvonne 

Overleden:
van Elteren, geb. Bakker, Helena Hendrika, oud 97 jaar
van der Spijk, geb. Bos, Mirjam Ingrid, oud 54 jaar
de Vos geb. Engel, Laura, oud 67 jaar
Hofland, Hendrika, oud 57 jaar
de Man geb. Pinxteren, Adriana Maria Cornelia, oud 
93 jaar
Kerkhoven, Jacobus Johannes Antonis, oud 74 jaar
van Diemen geb. Terol, Johanna Marinus, oud 79 jaar
Gnjec, Mijo, oud 66 jaar
Muller, Antoon, oud 61 jaar

Familieberichten Wethouder biedt 
excuses aan

Toonen had tijdens de 
behandeling van de 
nieuwe parkeertarie-
ven in de commissie 
en de raad gezegd dat 
veel bewoners van de 
strandhuisjes langs het 
Noordstrand illegaal 
hun zomerverblijfjes 
onder zouden verhu-
ren. Tesamen met een 
parkeervergunning van 
slechts €13,50, niet op 
kenteken, zou dat een 
aardige duit in het la-
tje brengen. Het zou één 
van de redenen (gelukkig 
niet de enige) zijn waar-
om het tarief exorbitant 
zou moeten stijgen.

Sociale controle
Nadat Toonen door het 
bestuur van de vereni-
gingen beter was inge-
licht, kwam hij tot de 
slotsom dat zijn woor-

den bezijden de waar-
heid liggen. Er is dermate 
veel sociale controle op 
de kampeerterreinen 
dat onderverhuren niet 
zal gebeuren. Men kan 
zijn vergunning kwijt-
raken en die krijg je niet 
één, twee, drie terug met 
de huidige wachtlijsten. 
Het kan soms wel jaren 
duren voordat er iemand 
aan de beurt is.

Toonen heeft gelukkig 
gemeend zijn excuses 
aan te moeten bieden en 
heeft zaterdagochtend 
de daad bij het woord 
gevoegd. Wel blijft de 
verhoging in tact, zei 
het pas over een aantal 
jaren want vorig jaar is 
een nieuwe driejarige 
overeenkomst afgeslo-
ten met de drie kam-
peerverenigingen.

Voor de microfoon van het ZFM radioprogramma 
Goedemorgen Zandvoort, heeft Wethouder Gert 
Toonen zaterdag zijn excuses aan de bewoners van 
de strandhuisjes aangeboden.
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Nieuwjaarsduik bij Take Five
Het kan u niet ontgaan zijn. Ook dit jaar zal de traditionele 
Nieuwjaarsduik bij het permanente strandpaviljoen Take Five 
aan de boulevard Paulus Loot gehouden worden. Organiseren-
de vereniging Rapido ’82 was dat vorig jaar zeer goed beval-
len. Omdat er nu voldoende tijd was om het een en ander te 
organiseren, zal het dit jaar een stuk soepeler verlopen.

Dat zijn de verwachtingen van 
Chris Kuin van Take Five. “Vorig 
jaar kregen wij pas een paar 
dagen voor het evenement te 
horen dat het hier vandaan 
zou gebeuren. We hebben 
toen met veel kunst- en vlieg-
werk wat kunnen doen. Nu 
pakken we het veel groter aan. 
Zo zal direct na de duik Dries 
Roelvink een optreden van een 
uur geven in een verwarmde 
tent, staan er tenten van de 
scouting die als kleedcabines 
gebruikt kunnen worden, is 
het parcours dat de duikers 
gaan gebruiken afgezet, is er 
een speciale vlonder waarop 
de pers goed uitzicht heeft op 
het gebeuren en zal de war-
ming-up door een diskjockey 
van ZFM begeleid worden.”

De toeschouwers worden bij 
Take Five ontvangen in het van 
nieuw meubilair voorziene 

Grand Café gedeelte. Tevens is 
de ‘eerste etage’ omgetoverd 
in een lounge gedeelte met 
een enorme zitbank en vrolijke 
tafeltjes en stoelen. Niet alleen 
dat gedeelte maar ook het res-
taurant is in een nieuwe stijl 
gezet. Waar de gasten in het 
verleden op rieten stoelen di-
neerden, staan nu mooie leren 
fauteuilles. Ook de dinerkaart 
is aangepast. Mooie gerech-
ten voor een zeer schappe-
lijke prijs. Kuin: “Onze keuken-
brigade is zeer ambitieus. We 
willen laten zien dat bij ons op 
het Zandvoortse strand het 
hele jaar door op hoog niveau 
gekookt wordt, dus ook in de 
winter. Ook onze Zandvoortse 
gasten waarderen steeds meer 
ons restaurant.”
Als u in het weekend wilt dine-
ren, is het wel verstandig even 
te reserveren. Dat kan via tel. 
57 16119.

Kerstsamenzang op Kerkplein
De jaarlijkse kerstsamenzang op het Kerkplein door het Ge-
mengd Zandvoorts Koper Ensemble lijkt ieder jaar weer een 
grotere aantrekkingkracht op de Zandvoorters uit te oefenen.

Waar een aantal jaren gele-
den misschien maar een stuk 
of twintig belangstellenden 
stonden te kijken en zingen, 
waren er afgelopen zondag 
een dikke twee honderd te tel-
len. Ook nu weer bestond het 
repertoire van het ensemble 
uit een aantal bekende kerst-
liedjes en toppers die iedereen 
kan meezingen. Mocht men de 
teksten niet kennen, dan was 

er een tekstboekje voorhan-
den waarvan de opbrengst 
voor een goed doel bestemd 
is. Enige wanklank die men 
kon horen was het volume van 
het orgeltje dat gebruikt werd, 
wat de zangers enigszins over-
stemde. Toch was het weer 
een zeer geslaagde avond die 
eindigde met een goed glas 
hete glühwein en een lekkere 
snee kerstbrood.

Welverdiende complimenten 
voor ‘Kinderen van de Kust’

Het is inmiddels een traditie geworden. Elk jaar rondom de 
kerstdagen verzorgt kinderkoor ‘Kinderen van de Kust’, in sa-
menwerking met de Kindernevendienst, een kerkdienst voor 
zowel jong als oud. Dit jaar werd er gekozen voor musical ‘De 
Sterrenkijker’ die werd uitgevoerd op kerstavond, voorafgaand 
aan de kerstnachtmis. 

Al een kwartier voor het begin 
van de voorstelling is ruim de 
helft van de banken van de 
Protestantse Kerk gevuld. Na 
het gezamenlijk zingen van 
een aantal kerstliederen en 
het aansteken van de kaarsen, 
begint ‘eindelijk’ de musical. 
Want “de spanning zat er aar-
dig in”, vertelt Nicoline Koper, 
die de leiding heeft over het 
koor. Ondanks die spanning 
straalden de ‘sterren’ op het 
podium en kan er worden te-
ruggekeken op een geslaagde 
uitvoering.

Kinderen van de Kust
‘Kinderen van de Kust’ voert al 
vele jaren met zowel Kerstmis 
als Pasen een musical uit. 
Een maand of vier van tevo-
ren wordt er gestart met de 
wekelijkse repetities in het 
Jeugdhuis van de Protestantse 
Kerk. Het koor bestaat mo-

menteel uit twaalf kinderen 
van verschillende leeftijden en 
van verschillende scholen. Zo 
zijn de jongsten rond de vier 
jaar en is de oudste twaalf. 
“Juist door dit leeftijdsverschil 
ontstaat er een hechte groep”, 
zegt Nicoline Koper. “De klein-
tjes gaan bij de ouderen op 
schoot zitten en iedereen 
helpt elkaar.” 

Complimenten
Na afloop van de musical volgt 
een gebed en de avond wordt 
afgesloten met het zingen van 
‘Ere zij God’. Hierna is het tijd 
voor de welverdiende compli-
menten voor zowel de kinde-
ren als voor Nicoline. Na alle 
spanning en vooral veel plezier, 
is het voor de ‘Kinderen van de 
Kust’ nu even genieten van de 
vakantie. Daarna zal alweer 
worden begonnen met de re-
petities voor de paasmusical.

Een drukte van jewelste op het Kerkplein

Na een bloemrijk leven is geheel 
onverwacht van ons heengegaan 

mijn lieve man, onze dierbare vader en 
trotse opa

Petrus Franciscus Loos
Piet

2 januari 1938      24 december 2006

 J. C. Loos-de Jong 
 
 Kees en Simone
  Manon, Fleur
 
 Edwin en Sabine
  Thijs

Grote Krocht 24 A
2042 LW Zandvoort

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en 
condoleren op vrijdag 29 december van 19.00 
uur tot 19.45 uur in het Uitvaartzorgcentrum 
aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort. 

De Uitvaartdienst zal worden gehouden op 
zaterdag 30 december 2006 om 11.00 uur in 
de r.k. kerk H. Agatha aan de Grote Krocht 
43 te Zandvoort, waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats achter de kerk.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot 
condoleren achterin de kerk.
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Met	oog	en	oor
de	badplaats	door

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752)

Snertwandeling
Zandvoortse traditie is om op 
nieuwjaarsdag erwtensoep 
(snert) te eten, maar heb je 
geen zin om te koken dan is 
hier een leuk alternatief. Ga 
lekker met het hele gezin 
stappen in de frisse winter-
lucht met na afloop een kop 
snert! Voor de wandeling 
kan je ter plekke kiezen uit 
verschillende gebieden van 
het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. Onder leiding 
van een boswachter gaan de 
groepen op pad. Voor elk wat 
wils dus! Naast de sporen 
van allerlei dieren zijn er mis-
schien wel reeën 
of damherten te 
zien. Tijdens de 
wandeling kan je 
natuurlijk al jouw 
vragen stellen aan 
de boswachters. 
De excursie start 
vrijdag 29 decem-
ber om 14.00 uur 
bij Duincentrum 
De Zandwaaier, 
aan de Zeeweg te 
Overveen. Na de ex-
cursie kom je terug 
in De Zandwaaier 
en staat er in het 
D u i n c a fé  e e n 
heerlijke kop snert met rog-
gebrood klaar. Het geheel 
duurt ongeveer 2 uur en kost 
€7,50 per persoon, €6,50 
voor kinderen/65+. Verplicht 
aanmelden bij het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland Tel. 
023-5411129 (niet op ma.).  
De auto kan men betaald 
parkeren bij ingang Koevlak 
Zeeweg. 

Oliebollentocht
Ben je geen liefhebber van 
snert dan is er nog een an-
dere mogelijkheid. Een gezel-
lige familiewandeling door 
de duinen, onder leiding van 
gidsen die het gebied op 
hun duimpje kennen. Na alle 
feestdagen is een gezonde 
duinwandeling in het nieu-
we jaar precies wat je nodig 
hebt. Frisse neuzen halen en  
rode wangen oplopen in de 
winterse duinwereld. Beleef 
het mee! Na afloop duiken 

we met elkaar het Duincafé 
in voor een warme kop cho-
colademelk met een oliebol 
erbij. Deze excursie start dins-
dag 2 januari om 14.00 uur bij 
Duincentrum De Zandwaaier, 
aan de Zeeweg te Overveen. 
Na de excursie komen we te-
rug in De Zandwaaier en is het 
genieten in het Duincafé van 
een oliebol met beker choco-
lademelk. Het geheel duurt 
ongeveer 2 uur en kost €5,50 
per persoon, €4,50 voor kinde-
ren/65+. Verplicht aanmelden 
zie bovenstaand bericht.

Volle Agatha kerk 

De Agatha kerk was afgelopen 
zondagavond tot de laatste 
stoel bezet tijdens de speciale 
kindermis. Het waren kinderen 
die centraal stonden in de door 
pastor Dick Duijves geleidde 
dienst. Niet alleen werden de 
kerstliedjes en andere gezan-
gen verzorgd door een kinder-
koor, ook rondom het altaar en 
dwars door de kerk speelden 
kleine kinderen alsof er niets 
aan de hand was. Een heerlijke 
ongedwongen sfeer werd hier-
door gecreëerd. Was het niet 
Jezus die zei “laat de kinderen 
tot mij komen?” Het werd op 
kerstavond in de Agatha kerk 
in de praktijk gebracht.

Stamboomgegevens
Ben je altijd nieuwsgierig ge-
weest waar je roots liggen? 
Leden van de Nederlandse 
Genealogische vereniging 
afd. Kennemerland hebben 
15.000 akten ingevoerd op de 

computer met de begraaf, 
huwelijk-en doopboeken van 
de Hervormde- en Katholieke 
kerk en van de burgerlijke 
stand van Zandvoort vanaf 
1812 tot 1950. Met deze gege-
vens zijn er familieconstruc-
tie’s gemaakt zodat er nu een 
bestand beschikbaar is van 
meer dan 23.000 personen. 
Het bestand is op een Cd-
rom beschikbaar en is voor 
€7,50 momenteel alleen 
te koop bij dhr.L. J. de Jong 
Kostverlorenstraat 109 A te 
Zandvoort. 

                Strand afkaveling
Het strand richting 
naaktstrand is da-
nig uitgekleed. De 
afkaveling op dat 
gedeelte toont 
aardige overeen-
komst met de 
situatie zoals bij 
het strand van 
B l o e m e n d a a l . 
Daarentegen is er 
momenteel veel 
zand te vinden 
bij reddingspost 
Ernst Brokmeier. 
‘De zee geeft en 
neemt’ is ook hier 
weer van toepas-

sing. Hopelijk herstelt de 
natuurlijke zandtoevoer 
zich in 2007. Anders wordt 
het straks dringen geblazen 
voor een plekje.

Bereikbaar
SOS Telefonische Hulpdienst 
Haarlem is ook tijdens de 
jaarwisseling 24 uur per dag 
telefonisch bereikbaar voor 
mensen die juist dan willen 
praten over hun zorgen, een-
zaamheid, of verdriet. Bellers 
hoeven geen naam te noe-
men als ze hun hart even 
willen luchten en kunnen 
rekenen op geheimhouding. 
Het telefoonnummer van 
SOS Telefonische Hulpdienst 
Haarlem is 023 - 5471471  
en kan 7 dagen per week,  
24 uur per dag worden gebeld.  
De hulpdienst is ook bereik-
baar via het landelijke num-
mer 0900 – 0767 (5 cent per 
minuut).

De actie van het jaar

 Einde-
jaars-
 bonus

Vraag naar de actievoorwaarden of kijk op www.vvlp.nl

Alleen nog dit jaar:  gratis 5 ‘Nominaatjes’ 
ophalen in de winkel. En met die Nominaatjes 
kunt u echt betalen! Dat is natuurlijk nooit 
weg, zo aan het eind van het jaar!

Synoniem voor de Vondellaan en de verlengde Haltestraat. 
Deze bijnaam hebben beide straten te danken aan het feit 
dat uitgaanspubliek in de nachtelijke uren voor overlast 
zorgt en een spoor van vernieling achterlaat, onderweg 
vanuit het dorpscentrum richting Centerparks en Nieuw-
Noord.

De slooproute van Zandvoort

Bewoners in de wijken Oud-
Noord en Park Duijnwijck 
ervaren deze overlast als 
ernstig en ergeren zich aan 
het repeterende karakter 
ervan. Studenten ‘Integrale 
Veiligheidskunde’ van de 
Hogeschool Utrecht gaan 
een veiligheidsonderzoek 
houden, waarin de sloop-
route centraal staat. Het 
onderzoek staat onder 
toezicht van dr. Egelkamp, 
docent aan de Hogeschool 
Utrecht.

Het primaire doel van het 
onderzoek is het inventa-
riseren van de overlast die 
de slooproute oplevert en 
de invloed ervan op de leef-
baarheid in de wijken. 
Daarnaast zal het bij elkaar 
brengen van belangheb-
benden centraal staan om 

te komen tot structureel 
overleg en een gezamen-
lijke aanpak van het pro-
bleem.

In de laatste week van de-
cember en de eerste week 
van januari nemen stu-
denten van de Hogeschool 
enquêtes af onder de be-
woners van de genoemde 
wijken. De resultaten wor-
den na analyse in een rap-
port samengevat. Het rap-
port kan gebruikt worden 
als vertrekpunt voor het 
eerder genoemde overleg. 

Voor  informatie , t ips 
of ideeën kunt u een  
e-mail bericht sturen aan 
Maarten de Rooij, maarten.
m.derooij@student.hu.nl. 
De uitvoerende studenten 
kunnen zich legitimeren.

Speciale actie!
 • Onbeperkt Warm buffet + 

vruchtendessert voor: € 12,50 p.p. (Woensdag t/m Vrijdag)
• Onbeperkt Warm buffet + Wokken + Tipanyaki +

   vruchtendessert voor: € 15.50 p.p. (Woensdag t/m Zondag)
(- Kinderen t/m 11 jaar voor de halve prijs-)

Afhalen en à la carte ook mogelijk

Dagelijks geopend van: 16.30 - 22.00 uur

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567
Ingang zijkant (straatje richting station)

Wij wensen u een gelukkig 2007!

Boulevard	Paulus	Loot,	pav.	5	Zandvoort

Keuzemenu	30	december	t/m	�2	januari		
€	2�,50

TAKE	A	TAXI	TO	TAKE	FIVE	(023-57�2600)
VOOR € 5,00 WORDT U GEHAALD EN GEBRACHT!!

NIET NAT WORDEN EN ZONDER GEVAAR 
EEN WIJNTJE BIJ HET DINER

Beignet	van	zeeduivel	met	choron-mayonaise
of

Poulet	au	vinaigrette	chasseur
waarin champignons, spek, sjalotjes, witte wijn en cognac 

of
Fleur	de	courgette,	peperpasta	en	basilicumroom

H H H

Bouillabaisse	met	Parmezaanse	kaas,
rouille en croûtons 

of
Langdurig	gegaarde	lamsschouder

met vanille sjalotten en pommes fondant
of

Crêpe	Parmentier
bouquet Brunoise met aardappel en Mornaysaus

H H H

Dessert	
Verleiding,	Passie	of	Liefde

Voor	reserveringen:	023-57�6��9/info@tfaz.nl

ZANDKORRELS INVULBON

Met ZandvoortPas 50% korting op een zandkorrel
Particuliere	
zandkorrels	5	euro
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	�0	euro
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 32
2)  Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezelfde week.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist 
plaatsen van Zandkorrels komen op grond van inhoud zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uw Zandvoortpas nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

�
2
3
�
5
6
7
8
9

Oud & 
Nieuwjaarsparty

geopend van 00.00 uur 
tot 05.00 uur!

Kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar.

www.moedersmetambitie.nl
Bij je gezin zijn en een 

eigen inkomen creeren!
Eigen werktijden bepalen. 
Zelfstandig werken en 

ondersteuning van een team.
www.moedersmetambitie.nl

Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw behang-, 

wit- en schilders-
werkzaamheden

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozenobel Antiek 

vraagt te koop: 
meubelen, oud speel-

goed, kristal, porselein, 
schilderijen, etc.
Gasthuisplein 6, 

Zandvoort. Tel. 5731787, 
ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

AA Zandvoort: 
elke donderdagavond
 bijeenkomst, aanvang

 20.00 uur tot 22.00 uur, 
Gemeenschapshuis 

(ingang Willemstraat 20, 
1e etage). Voor informa-

tie, bel: 06-42053349 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
Compaq PC 450MHZ, 

10GB HD, 
48x CD brander, 
Soundblaster kit, 
ZIPdrive, monitor, 

toetsenbord, muis, 
boxjes. 

Prijs: €110. 
Tel. 5718131 of 

anjavani@casema.nl
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
2 Witte wastafels + 

kraan, p.st. €25 
• Matras 90x200 

zgan €20 
• 2+3zits leren bank, 

samen €100 
• Zonnehemel i.g.s. €100 

• Strijkmach. Miele 
van €1000 voor €450. 

Tel. 023-8887141
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Te koop: 
1 Herenkostuum 

maat 28, 
zuiver scheerwol, 
Bl. l.n., zeer goede 

staat, €12,50

ZANDKORRELS

De stichting ZorgContact krijgt per 1 maart 2007 een  
nieuwe directeur. De heer Ger Mulder volgt de huidige  
directeur René de Vries op, die na 17,5 jaar gebruik maakt van 
de VUT-regeling.

Nieuwe directeur ZorgContact

Mulder wordt algemeen 
directeur en voorzitter van 
de raad van bestuur van 
ZorgContact, dat in de ge-
meente Zandvoort het Huis 
in de Duinen, het woon-
complex Kostverloren en in 
Bentveld de Bodaan Stichting 
onder beheer heeft.

De Vries zal na het aantre-
den van Mulder nog wel 
enige tijd betrokken blijven 
voor de begeleiding van een 
aantal projecten. De alge-
mene leiding en de verant-
woordelijkheid liggen per  
1 maart 2007 echter bij Ger 
Mulder. 

Prijsvraag

Wat is een Zeehaan?
bij Boudewijn’s Visservice

Degene die het best omschreven antwoord 
geeft, wordt beloond met een heerlijke verrassing. 
Stuur uw oplossing uiterlijk 31 december 2006
 naar Boudewijn’s Visservice, Voltastraat 1, 2041 CK
 te Zandvoort. Of stuur uw oplossing per email: 
prijsvraag@boudewijnsvisservice.nl
Vergeet niet uw naam en telefoonummer te vermelden! 
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Zachter en wisselvalliger

 Do. Vr. Za. Zo.

Weer

Temperatuur

Max 8 7 11 11-12

Min 2 3 5 8-9

Neerslag 40% 25% 85% 90%

Wind zw. 4-5 zw 4-5 zw 4 west 4 

Zelden beleefden we zo’n 
kalme en ook buiten-
gewoon saaie Kerst op 
weergebied. Een prach-
tige en goeddeels witte 
Kerst was het in een ge-
bied waar je het nooit 
zou verwachten, name-
lijk in het zuidwesten van 
Frankrijk in de omgeving 
van Bordeaux.
Dit gebied zat voortdu-
rend bezuiden het mach-
tige hogedrukgebied dat 
ook ons land dagenlang in 
de greep hield. Maar juist 
daar zorgde de luchtdruk-
reus voor een wat koudere 
oostelijke stroming en de 
mist, die in het bekende 
wijngebied etmaal na et-
maal aanwezig was, zette 
zich af op bomen en voor-
werpen (rijp) zodat het er 
daar ongewoon winters 
uitzag bij een tempera-
tuur steeds op een niveau 
van twee of drie graden 
beneden het vriespunt.

Ook bij ons werd het tij-
delijk wat kouder dins-
dag en woensdag, maar 
vandaag beginnen we 
weer aan een flinke tem-
peratuuropmars, waarbij 
de wisselvalligheid ook 
geleidelijk toeneemt. 
Het kan met name later 
vandaag waarschijnlijk 
al wat regenen bij een 
toenemende wind uit de 
zuidwesthoek. De vrijdag 
oogt overwegend droog.

Komende dagen, het 
weekeinde en dus de 
jaarwisseling incluis, zijn 
we weer helemaal terug 
bij af. De inzettende 
zuidwestpassaat voert 
de vertrouwde zachte, 
maritieme oceaanlucht 
mee, waarin het gemak-
kelijk weer een graad of 
10 tot 12 kan worden. 
Ook de nachten gaan 
mild verlopen met een 
graad of zeven. En be-
hoorlijke regenkansen 
op zowel zaterdag als 
zondag. Waarschijnlijk 
is het met een beetje ge-
luk net droog gedurende 
de jaarwisseling, maar 
waait het behoorlijk voor 
het vuurwerk.

De eerste week van 2007 
zal in hetzelfde stramien 
verlopen en de westcir-
culatie is weer heer en 
meester, dus het parool 
blijft dan ook ‘zacht en 
wisselvallig’. De mensen 
die van winter houden 
moeten hun engelenge-
duld nog even een week 
of twee (minstens) op de 
proef stellen, want voor 
die tijd zijn er geen ope-
ningen die tot een onver-
valste winterse setting 
kunnen leiden. Zelfs de 
eerste sneeuwvlok (vo-
rig jaar al in november) 
moet nog gaan vallen…

Marc Putto

Weekend 
weerbericht

Zandvoort 
en omgeving

Verkiezing Zandvoorter van het jaar:
Genomineerden Uitgelicht

Er is iets bijzonders aan zijn no-
minatie voor Zandvoorter van 
het Jaar. Hij woont namelijk of-
ficieel niet in Zandvoort maar 
in het zuiden van het land, met 
zijn vrouw en twee dochters. 
Hij heeft wel een appartement 
hier, want elke dag heen en 
weer naar Maastricht is niet 
te doen natuurlijk. Michalides 
is wel bekend met Zandvoort, 
hij heeft hier namelijk van zijn 
zesde tot zijn achtentwintig-
ste gewoond en hij is met een 
echte Zandvoortse getrouwd. 
In 2005 kwam hij terug, als 
directeur van Holland Casino, 
nadat hij tien jaar directeur 
was geweest van de vestiging 
in Valkenburg. 

Ondanks dat hij pas sinds 2005 
weer bijna fulltime aanwezig is 
in Zandvoort, heeft hij al veel 
voor het dorp gedaan. Naast 
het op elkaar afstemmen van 

alle activiteiten in het casino en 
het oplossen van de problemen 
tussen Holland Casino en de 
gemeente, is hij ook nog voor-
zitter van Stichting Zandvoort 
Promotion. “Het is onze taak 
om Zandvoort positief op de 
kaart brengen. Het casino-
fonds bedraagt €116.000 en 

Peter Michalides 

Na jaren in Amsterdam te 
hebben gewoond, is Pim van 
Collem sinds 7 jaar terug in 
‘ons dorp’. Net als zijn vader, 
journalist en televisiemaker 
Simon van Collem, belandt 
Pim in de film- en televisie-
wereld. De afgelopen jaren 
heeft Van Collem zich gestort 
op een nieuw, groots project, 
namelijk de filmdocumen-
taire ‘Buddha’s Lost Children’. 
Mede door dit project is de ci-
neast genomineerd in de ca-

tegorie ‘kunst 
en cultuur’. In 
Thailand treft 
Van Collem 
e e n  m o n -
nik die hem 
zodanig in-
spireert, dat 
hij het plan 
ontwikkelt er 
een filmdo-
cumentaire 
over te ma-
ken. Hij weet 

tien man bij el-
kaar te vinden en gezamen-
lijk gaan ze aan de slag. Het 
resultaat is een hartverwar-
mende filmdocumentaire 
die het verhaal vertelt van 
een “unieke boeddhistische 
monnik die weeskinderen op-
vangt in zijn klooster en deze 
een nieuw leven geeft”, aldus 
Van Collem. Het project bleek 
een groot succes te worden. 
De film, geproduceerd door 
Van Collem, is niet alleen de 
langstlopende film van het 

moment, maar heeft ook di-
verse prijzen opgeleverd waar-
onder de Kristallen Film op 
het Nederlands Filmfestival. 

Het project omvat echter 
meer dan de filmdocumen-
taire alleen. Om de monnik 
te steunen organiseert Van 
Collem benefieten waarvan 
de opbrengst in zijn geheel 
naar het goede doel, name-
lijk de monnik en zijn kloos-
ter gaat. Zo was er onlangs 
een actie in samenwerking 
met de Rotaryclub Zandvoort 
en heeft kunstenares Hilly 
Jansen een aantal van haar 
werken beschikbaar gesteld 
voor een veiling. 

Zelf vindt Van Collem dat de 
eigenaar van het Juttersmu-
ZEE-eum de titel ‘Zandvoorter 
van het Jaar’ verdient. Hij vindt 
het museum “een prachtig 
initiatief, geweldig voor de 
kinderen en een bijzondere 
oud-Zandvoortse traditie.

Pim van Collem

daarmee kunnen 
we verschillende 
e v e n e m e n t e n 
en activiteiten 
financieel steu-
nen. Bijvoorbeeld 
de jaarmarkten, 
Zandvoort (A)live, 
de Wielerronde, 
Classic Concerts, 
enzovoorts”, ver-
telt  Michalides. 
Ook als het casino 
in de toekomst 
n a a r  H a a r l e m 
gaat, belooft hij 
dat de stichting 
Zandvoort zal blij-
ven promoten.

Michalides zou zelf graag 
de nieuwe generatie eve-
nementenbouwers zien als 
Zandvoorter(s) van het Jaar. 
Met name Arlan Berg en Ferry 
Verbrugge: “Zij zorgen voor 
een ouderwetse saamhorig-
heid onder de inwoners.”

Peter Michalides

Pim van Collem 

Haltestraat 1    Zandvoort    023-5716123

Wenst iedereen een
Geurig en kleurig 2007

Parfumerie Drogisterij
Schoonheidssalon

maak nu kennis  met 
de  reizende reisadviseur van

vanaf nu kunt u een afspraak maken met onze reis-
adviseur Daniella Quaytaal, zij komt bij u thuis of op 
een andere locatie, op het moment dat het u schikt, 
zodat u in alle rust de juiste keuze kunt maken voor 
een heerlijke vakantie! 

bel 06 – 43440929
startravel reisburo • velserhof 109 • iJmuiden
0255 – 547999 • ijmuiden@startravel.nl

Elke week worden twee genomineerden uitgelicht om ze aan u voor te stellen. Wie zijn zij? Wat 
betekenen zij voor Zandvoort? Deze week uit de categorie ‘Vernieuwende Ondernemers’ Peter 
Michalides, directeur van Holland Casino Zandvoort en cineast Pim van Collem, die een zeer 
succesvolle filmdocumentaire heeft uitgebracht.
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I Cantatori Allegri zorgden voor 
een mooie kerstsfeer

Het kamerkoor I Cantatori Allegri, onder leiding van dirigent 
Jan-Peter Versteege (genomineerd voor Zandvoorter van het 
Jaar), heeft zaterdagmiddag voor een stemmige sfeer in het 
centrum gezorgd. In Dickensiaanse kledij zong het negenkop-
pige koor Engelse, Franse en Italiaanse kerstliedjes. Met name 
het winkelende publiek kon de stemmige Christmas Carols 
zeer waarderen.

‘O Christmas tree, how lovely 
are your branches’. Het schalde 
afgelopen zaterdag meerstem-
mig over het Raadhuisplein. De 
negen zangers van kamerkoor I 
Cantatori Allegri, die hun kun-
sten vertoonden onder de reus-
achtige kerstboom, hadden er 
duidelijk zin in. Met hun optre-
den pogen ze tevens nieuwe 
leden voor het koor te krijgen. 
Tenoren en bassen zijn meer 
dan welkom. Het publiek rea-
geerde enthousiast en gaf gul. 
Mede vanwege een substanti-
eel bedrag van Holland Casino 
en de Ondernemers Vereniging 
Zandvoort was de opbrengst 

  Honderd jaar geleden was 
‘Meester Kees’ 40-jaar onderwijzer 
In de Zandvoortse Courant van 31 december 1906 wordt in het 
openingsartikel aandacht besteed aan het 40-jarig onderwijs-
jubileum van de heer C.v.d. Werff Czn. In het dorp van destijds 
werd hij ‘Meester Kees’ genoemd.

De onderwijsman, die in de 
Zandvoortse historie een 
begrip is, begon op 12-jarige 
leeftijd zijn opleiding als kwe-
keling op de dorpsschool in de 
Poststraat onder leiding van 
het toenmalige hoofd de heer 
J.E. Voet. Op 10 december 1866 
werd Van der Werff met ingang 
van 1 januari 1867 benoemd tot 
hulponderwijzer. Toen de nieu-
we school aan de Hogeweg in 
1885 werd geopend, kreeg Van 

der Werff een aanstelling als 
onderwijzer en plaatsvervan-
gend hoofd. Per 1 maart 1890 
werd de jubilaris benoemd tot 
hoofdonderwijzer van School 
A. Het salaris van de jonge on-
derwijzer was in de loop van de 
jaren gestegen van 40 tot 500 
gulden per jaar.

‘Meester Kees’ onderwees niet 
alleen de Zandvoortse jeugd, 
maar ook was hij ruim  twin-
tig jaar onderwijzer van de 
kinderen die tijdens de zomer-

maanden verpleegd werden in 
het Badhuis voor minvermo-
genden. Om zijn activiteiten 
werd hij door de toenmalige 
schoolautoriteiten zeer ge-
waardeerd en ook bij de plaat-
selijke bevolking was ‘Meester 
Kees’ zeer populair. Dat bleek 
ook al bij zijn 25-jarig jubileum 
als onderwijzer.

Het jubileumfeest werd gehou-
den op 3 januari 1907 in Hotel 
Driehuizen waar vele oud-leer-
lingen en ander dorpsgenoten 
tussen 12.00 uur en 14.00 uur 
‘Meester Kees’ geluk kwamen 
wensen. 

De gemeente Zandvoort eerde 
deze locale onderwijspionier 
na de oorlog door de laatste 
zijstraat van de Dr. C.A. 
Gerkestraat de naam Corn.  
van der Werffstraat te geven.

Burgemeester geeft startschot
Vrijdag 22 december jongsleden heeft burgemeester Hester 
Maij het startschot gegeven van de eerste 5K Christmas Run 
van het Wim Gertenbach College. Daarmee gaf zij tevens het 
startschot voor het jubileumjaar van de Zandvoortse middel-
bare school. Op 22 december 1956 namelijk werd de school in 
gebruikgenomen.

De 5K Christmas Run was dit 
jaar exclusief voorbehouden 
aan de leerlingen van de school. 
Hoewel velen het evenement 
niet zo serieus namen, was er 
toch een behoorlijk aantal dat 
de afstand van 5 kilometer bin-
nen een redelijke tijd aflegde. Bij 
de jongens was Cisco Cramer in 
ruim 20 minuten verreweg de 
snelste. Het snelste meisje was 
Romy Drommel. Zij arriveerde 
ruim 8 minuten na Cramer. Na 
afloop stond er warme cho-
colademelk klaar en werden 
er kerstkransjes rondgedeeld. 
Het ligt in de bedoeling om 
er een traditie van te maken 
en dan uit te breiden met alle 

groepen 8 van de Zandvoortse 
basisscholen. Dit zal in het di-
recteurenoverleg voorgesteld 
worden.

Het Wim Gertenbach College 
heeft een commissie gevormd 
om het jubileumjaar te begelei-
den. Tevens willen zij een boek-
je met de geschiedenis van de 
school samenstellen. Omdat 
er niet veel bekend is uit met 
name de beginperiode, vraagt 
schooldirecteur Gerard Hokke 
om reacties van lezers van deze 
krant. Ook zijn bijvoorbeeld fo-
to’s van harte welkom. U kunt 
reageren via informatie@wim-
gertenbachcollege.nl

Wij wensen u 
een 

gezond en 
dorstig 2007

 

Café Oomstee

Ton Ariesen
Zeestraat 62 - Zandvoort

023-57 387 27

Wij zijn gesloten van 24-12-06 t/m 11 Januari 2007

Wij wensen u een zeer 
prettige jaarwisseling en 
al het goeds voor 2007
Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort 

Tel.: 023-5712524

Wenst u een 
smakelijk en gelukkig 2007!

Vanaf 4 januari 2007 heten wij
u weer van harte welkom.

 

2
0
0
6

loopt op
het eind. Slechts 

één wens voor 2007: 
vooral  gezelligheid. Bij 
een goed glas bier of bij
warme  chocolademelk. 
Dit wensen wij onszelf. 

En  wat wensen  wij
jou in 2007? Het 

dubbele!

Wenst iedereen een
stralend en dorstig 2007

Kees en Annemiek

Gasthuisplein 10 – 2042 J Zandvoort
Tel.: 023-5714638 Fax.: 023-5731454

Wij wensen iedereen 
een gezond en

gezellig nieuwjaar!

1 Januari 
Nieuwjaars borrel 

vanaf 16.00 uur

Zaterdag 
6 Januari

Adam Spoor 
Kwartet 

aanvang: 17.00 uur

Nieuw in 2007: 
Gastkoken 

in 
Het Wapen!

van de kerstactie, die ook dit jaar 
naar de ‘stille armen’ van Zuid 
Kennemerland gaat, bijna de 
helft meer dan vorig jaar.

Versteege was dan ook duidelijk 
in zijn nopjes toen hij het bedrag 
dat in zijn ‘pot’ gedaan was be-
kend maakte. €700 Kan worden 
overgemaakt op de rekening van 
Stichting Comité Bijzondere Hulp 
Zuid Kennemerland. Het bestuur 
ervan geeft na tips van pastores 
en maatschappelijk werkers een 
financieel steuntje in de rug aan 
mensen die door persoonlijke 
omstandigheden tussen wal en 
schip dreigen te vallen. 

100 Jaar geleden, in 
1906, was de Zand-
voortsche Courant 
het ‘Officieel Orgaan 
der Gemeente en 
Bad-Courant’. In dat 
jaar kwamen 48 edi-
ties uit, waarvan dit 
de laatste van het 
jaar was. Destijds 
verscheen de krant 
in het toeristensei-
zoen tweemaal per 
week. De krant was 
overigens niet gra-
tis; een jaarabonne-
ment kostte maar-
liefst fl. 8,00

De Zandvoortsche 

Courant 
van 1906 

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!

Wij willen graag dat heel Zandvoort 
en Bentveld onze krant kan lezen.

Daarvoor zijn goede, 
betrouwbare bezorgers onmisbaar!

Bent u de 
krantenbezorger 
die wij zoeken?

Bespreek de mogelijkheden
 of meld u aan bij 

Verspreidnet, tel. 0251-674433
of mail uw gegevens naar 

info@verspreidnet.nl
C. van de Werff

100

100
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Niet niks
Omdat de bunkers op verboden 
terrein voor onbevoegden zijn, 
moet de Zandvoortse bunker-
ploeg zeer op zijn hoede zijn. 
Met camouflagepakken aan 
moet de ploeg ervoor zorgen 
dat ze niet gepakt worden door 
Duinwachters of politie. Een van 
de leden, Ronald Mije, zegt nog 
nooit gepakt te zijn. Deze week 
gaat hij samen met zijn bun-
kerploeggenoten weer op pad. 
Voor Mije dit keer een speciale 
gebeurtenis, want hij zal zijn 
100ste bunker gaan opgraven. 
“Ik ben erg enthousiast, want 

het is niet niks om zo’n groot 
aantal bunkers al in kaart ge-
bracht te hebben. We gaan niet 
zomaar graven en dan maar 
zien waar we terechtkomen. Het 
is echt de geschiedenis heront-
dekken. We maken verslagen, 
foto’s en opnames zodat alles 
echt geregistreerd kan worden 
door het Militair Archief.” Mije 
zit ruim een jaar bij de ploeg, die 
rond 2003 is ontstaan. Hij heeft 
een druk leven, want ondanks 
dat hij ’s nachts graaft gaat het 
werk overdag gewoon door. 
“Het is zwaar ja, maar zeker de 
moeite waard”, aldus Mije.

Meer weten?
Bent u benieuwd geworden 
naar de Zandvoortse bunkers? 
Check dan de nieuwe web-
site: www.zandvoortsebun-
kerploeg.nl, want zomaar het 
duin inlopen heeft geen zin. 

Lenna van den Haak

100ste Bunker in kaart
Bunkers, daar zijn er genoeg van in Zandvoort. Maar wie zijn er 
zo gek om deze opnieuw op te graven en in kaart te brengen? 
De Zandvoortse bunkerploeg doet wekelijks niets anders. Zo 
zijn al vele bunkers opnieuw gevonden en gearchiveerd. Vol-
gens het Bureau Registratie Verdedigingswerken (BRV), wat 
tegenwoordig Militair Archief heet, is een verplegingsbunker 
in stelling zuidstrand: bunker nummer 100!

Terug naar vroeger. De ge-
registreerde ‘nummer 100 
bunker’ is een verplegings-
bunker. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden dit 
soort bunkers door de Duitsers 
gebruikt als opslag- en voor-
raadruimte. Andere bunkers 
werden zo voorzien van eten, 
drinken, munitie en EHBO-be-
nodigdheden.

Bunker 100
Bunkers opgraven en in 
kaart brengen is een seri-
euze zaak. Inmiddels heeft 
de Zandvoortse bunkerploeg 

al ruim 250 bunkers opge-
graven en opnieuw in kaart 
gebracht. Met behulp van 
Duitse Stafkaarten, de BRV, 
en een GPS systeem komen 
de bunkers weer tot leven. 
Bunker 100 ligt maar liefst 
twee meter onder de grond 
in het verboden grondgebied 
‘De Zeereep’. Met zijn drie 
meter hoogte en zeven meter 
lengte is de bunker vrij ruim. 
Volgens de BRV is bunker 
100 na de oorlog gelijk dicht  
gemetseld. Pas in augustus 
dit jaar is de 61-jarige bunker  
opnieuw geopend. “Ont-
maagd noemen we dat”, 
lacht Ronald Mije, een van de 
Zandvoortse Bunkerploeg-
genoten. Volgens Mije is de 
ploeg zeer discreet: “We laten 
de plek net zo achter als dat 
we hem aantroffen. Geen 
kuilen, kapotte struiken of 
wat dan ook. Je moet de na-
tuur wel in ere houden.”

Zandvoort over 100 jaar in 100 woorden
Ergens tussen hemelgewelf 
en oceaanbodem zweeft het 
herrezen Zandvoort. De his-
torische badplaats is sinds 
de Welness-hype uitgegroeid 
tot een wereldhappening. 
Een kuuroord met globale  
allure.

Reusachtige gladgepolijste 
stalen liggers dragen het stad-
je. Zandvoort drijft op de holle 
balken: de zee klotst tegen de 
bontgeschilderde woonhuis-
jes aan. Naar het midden van 
de kunstmatige landtong toe 
steken betonnen bouwwer-
ken af tegen de strakblauwe 
hemel. Midden in Zandvoort, 
tegenover het oude kerkje, is 
een kunstmatig binnenmeer-
tje gecreërd. De oevers zijn be-
kleed met plastic grasmatten 
met hier en daar een geelbruin 
vlek: het vroegere strand. 

Ton Timmermans

Locatie Noord Locatie Centrum
Flemingstraat 180 Willemstraat 20
2041 VP Zandvoort 2042 VB Zandvoort
Tel: 023 571 71 13 Tel: 023 571 73 73

www.pluspuntzandvoort.nl 
cursusinfo@pluspuntzandvoort.nl 
info@pluspuntzandvoort.nl 

In het nieuwe jaar zin om een leuke aantrekkelijke  
of leerzame cursus te volgen. Dat kan! 
Bij Pluspunt starten weer volop nieuwe activiteiten. 

VOOR DE KINDEREN
Voor de allerkleinste is er de cursus Peuters in beweging, 
een gezellige cursus van acht lessen voor u en uw peu-
ter waarin muziek en bewegen centraal staat. Voor de 
grotere kinderen worden cursussen georganiseerd zo-
als kinderen tekenen en schilderen, Je kunt alles maken 
met…., de timmerclub (voor jongens en meisjes) en de 
theaterclub. Wil je nog meedoen, meld je dan snel aan, 
want vol = vol, telefoon 023 – 5717113.

NIEUWE CURSUSSEN
Een nieuw jaar met een nieuw aanbod aan cursussen, 
te denken valt aan buikdansen, theatersport, authentiek 
spreken, schrijfcursus voor beginners, workshop aroma-
therapie, workshop medische aromatherapie, scrappen, 
Afrikaanse patronen schilderen op een mok, lezingen 
over Kundalini Yoga en een computercursus Excel. Bent 
u geïnteresseerd om een cursus te volgen, neem dan 
contact met ons op, tel. 023 – 5717113 en wij kunnen u 
er alles over vertellen.

CURSUSSEN WAAR NOG PLEK IS
Voor een aantal cursussen die al eerder dit jaar van start 
gegaan zijn is er nog een extra mogelijkheid om aan te 
melden. Bijvoorbeeld voor de cursussen zelf kleding 
maken, schetsen en tekenen, bridge, yoga, houding en 
conditie, Engels voor licht gevorderden, bridge voor licht 
gevorderden, computer cursussen (internet en email, di-
gitale fotobewerking, word I en II). U kunt ons altijd bel-
len en vragen naar de mogelijkheden, tel 023 - 5717113

AFSLANKCLUB
Voor iedereen die gemotiveerd is om extra kilo’s kwijt 
te raken. Onder deskundige begeleiding komt een aantal 
thema’s aan de orde die van belang zijn bij het afvallen, 
zoals, energie en uit welke voedingsmiddelen haal je die, 
voedingsmiddelen, richtlijnen en spelregels van voeding, 
aanleren van gewenst eetgedrag, bewegen, variatie. Te-
vens is tijdens de bijeenkomsten tijd ingeruimd voor on-
derwerpen waar de deelnemer tegen aan loopt of graag 
zou willen bespreken. Er wordt gewerkt met een  per-
soonlijk afvalplan dat wekelijks geëvalueerd wordt. Uw 
mede cursusgenoten en de cursusbegeleidster zijn de 
stimulerende factor tijdens deze cursus. De cursus start 
op maandag 29 januari om 10.00 tot 11.30. De kosten 
voor deze cursus bedragen € 52,-

COMPUTERINLOOP MOGELIJKHEID
Wilt u meer oefenen op de computer, maar u heeft geen 
computer thuis of loopt u thuis steeds vast op de com-
puter? Stichting Pluspunt locatie Noord (Flemingstraat 
180), biedt iedere donderdag- en vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.30 uur de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de aanwezige computers. Op deze uren is ook een 
begeleidster aanwezig die u verder kan helpen met uw 
vragen of wanneer u vastgelopen bent op de computer. 
De computer inloopmogelijkheid is voor iedereen, dus 
ook als u (nog) geen cursus bij ons heeft gevolgd. Graag 
zien wij uw komst tegemoet.

Pedicure

Weldaad
Heeft wegens uitbreiding weer ruimte

om nieuwe cliënten aan te nemen.

In bezit van certificaat 
diabetische –en reumatische voet

Lid ProVoet

Anita Roose, Van Lennepweg 47,
2041 LA Zandvoort. Tel.: 023-5713961

Alleen behandelingen in de praktijk

Wij zijn van 27 December 2006 
t/m 21 Januari 2007 gesloten.

Wij wensen u een
voorspoedig 2007

C U L T U U R
In het middeleeuwse 
Parijs wordt in 1738 Jean-
Baptiste Grenouille (Ben 
Wishaw) te vondeling 
gelegd. Eenzaam en al-
leen groeit hij op en bo-
vendien wordt hij over-
al genegeerd omdat 
hij geen lichaamsgeur 
heeft. Dit zorgt ervoor 
dat hij een superieur 
reukorgaan ontwikkeld 
en in de leer gaat bij de 
beroemde parfumeur 
Baldini (Dustin Hoffman). 
Met succes, want Jean 
Baptiste maakt al snel 
de meest fantastische en 
exclusieve parfums ter 
wereld. Totdat de obsessie 
zijn eigen lichaamsgeur 
te ontwikkelen hem er-

toe drijft op zoek te gaan 
naar de meest ultieme 
ingredient; het onweer-
staanbare aroma van de 
jonge vrouwelijkheid. Zijn 
zoektocht mondt uit in 
twaalf vermoorde jonge 
vrouwen. 

Perfume

regelen te treffen, is zij naar 
het Bentveldse zorgcentrum 
gekomen.

Het geheim om 100 jaar te 
worden ligt volgens mevrouw 
Kellenbach in het nuttigen 
van een goed glas rode wijn 
per dag en wel om 17.00 uur. 
Samen met een aantal vrien-
dinnen doet zij dat al jaren en 

100-Jarige in zorgcentrum A.G. Bodaan
Op de feestdag van Leidens 
Ontzet, 3 oktober jongsleden, 
werd mevrouw Kellenbach 
100 jaar! De van oorsprong 
Haagse heeft, voordat ze 
naar Bentveld verhuisde, 40 
jaar in Heemstede gewoond. 
Toen zij op 97-iarige leeftijd, 
nog altijd in haar tuin wer-
kend, zich realiseerde dat 
het nu tijd werd om maat-

ze vaart er wel bij. Kwiek kijkt 
ze de wereld in en heeft nog 
veel contact met haar neven 
en nichten, die samen met de 
bewoners haar 100ste verjaar-
dag uitbundig hebben gevierd. 
Mevrouw Kellenbach heeft 
één grote wens: ze wil graag 
105 worden. Als ze zo doorgaat 
kan dat zo maar eens gaan ge-
beuren!

De plattegrond van Zandvoort over 100 jaar

Mevrouw Kellenbach is 100 jaar oud

Bunker nummer 100

100

100

100



Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week
Nog geen zandvoortpas? Vul snel de onderstaande bon in!

‘Voor pashouders een feestelijk 
welkomstdrankje 
bij een diner gratis’

Haltestraat 46 Tel: 573 70 46 
www.laurelenhardy.nl

Pashouders op alle artikelen 5% korting!

Wenst iedereen de  beste 
wensen voor het nieuwe jaar

Bezoek ook onze hal in Haarlem
Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

10% korting op schoonmaakartikelen
Voor al uw schoonmaakwerk!

www.koenecleaning.nl 

Met ZandvoortPas 5% korting op alle artikelen, ook 
op Fleurop bestellingen.

Haltestraat 30 - Zandvoort
Tel. 023 572 00 42
www.bloemenaanzee.nl

Nieuwjaars Kaas Kado
Heerlijk gevuld met kaas

en wijnspecialiteiten
nu voor maar € 14,95

Op vertoon van uw ZandvoortPas
2e sleutel gratis!

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 
di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag, voor pashouders

Bij een diner een gratis glas
wijn, bier of frisdrank

Haltestraat 23a - Tel. 023 571 44 63

Donderdag	28	Dec.	t/m	woensdag	3	Januari

Malse	Gelderse	Varkenshaas
�	kilo	€	��,95

kijk ook eens op onze website:
www.slagerijhorneman.nl

TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL

Bestel	nu	de	ZandvoortPas
Achternaam + voorletter(s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreft: Nieuwe ZandvoortPas (€ 7,50)  

 Verlenging ZandvoortPas (€ 5,00) - Pasnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Woonadres+huisnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Handtekening). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betaling CONTANT
Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij:
- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18
- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15
- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 32

Betaling PER BANK
Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv ‘ZandvoortPas’ en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres.

Deze pas is geldig vanaf 1 december 2006 
t/m 31 december 2007

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tesamen met een welkomstkado, 
zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.  
Met de aangehechte tegoedbon voor een 
Zandkorrel, kunt u op een door u gewenst 
tijdstip gratis een Zandkorrel (mini-ad-
vertentie) plaatsen.

Heather
Wenst iedereen een 
gezond en gelukkig 

2007
Kerkstraat 38a    -     023 573 26 50

OPSCHEPPEN!!
DOE HET ZELF!!

SCHEP SNOEP
50% KORTING

Op vertoon 
van de 

ZandvoortPas

NORTH SEA PROFESSIONAL 
TATTOO & PIERCING

Met ZandvoortPas 10% korting
op kopen en zetten van piercings.

Oranjestraat 2 (023) 5733325 website:
website: www.northseaprofessional.nl

 

H H H H H

Plaids & Pillows
Voor Zandvoortpashouders 

5% korting op gordijnen.
. . . . . . . . . . . . 

Dr. J.G.Mezgerstraat 32 Tel: 5715084
 www.petrasplaidspillows.nl

Wenst	u	een	
vleesrijk	

2007

Haltestraat	54	-	T.	023-5712451

Op vertoon van ZandvoortPas
10% korting op Feestcollectie

Kerkstraat 3a

Officieel SIKKENS dealer
Ook bij ons is nu uw ZANDVOORTPAS geldig.
Bij aankoop van Sikkens c.q. Flexa producten een 

leuk hebbedingetje GRATIS

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje
Tel.: 023-571 25 54

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie.
m.u.v. afgeprijsde artikelen

Tel. 023 571 44 10Kerkstraat 1a 

for shoes

Voor ZandvoortPashouders:
Na diner

gratis Grieks dessert 
Haltestraat 7 - Tel. 023 571 66 31 

Op vertoon van uw
ZandvoortPas 5% korting *

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

* korting geldt niet op aanbiedingen

Wenst alle Zandvoorters
een gelukkig Nieuwjaar!

Strandweg 1 
Tel: (023) 573 87 40

Nieuw 
Pannenkoekenhuis Gratis 

cadeautje
bij kinderpannenkoek

voor Zandvoort
pashouders

De Lachende 
Zeerover

10% korting 
voor ZandvoortPashouders 

op grote collectie Dames 
en Heren leren jassen
Kerkplein 3, Tel. 5733070 massages ~ groepslessen ~ personal coaching

10% korting 
          op Pilates

Bel of mail Cathy: 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 

contactlenzen,
oogmetingen

met de
modernste
apparatuur.

Wenst u 
een helder

en 
goed zicht 

in 2007

Grote Krocht 20a
Zandvoort

Tel. 023 571 43 95

Slinger Optiek

Steak house

Een lekker 2007!
Tevens thuisbezorging 

SPARE RIBS € 15,–
Haltestraat 18, 2042 LM Zandvoort

Tel.: 023-57 32 111 

Aanbieding voor ZandvoortPashouders:

Winteropruiming
tot 50% korting!

Rotonde - Badhuisplein 8- naast Casino
Geopend van 10.00- tot 18.00 uur

Maandags gesloten.Tel.: 023 – 5714441

 Eten en drinken:
Bierburcht Bar Biljart Café - Raadhuisplein
Café Bluijs - Buureweg
Danzee Grand Café en Hotel - Kerkplein
Dubrovnik restaurant - Zeestraat
De Heeren Eetcafé / restaurant - Zeestraat
Hong Kong Chinees restaurant - Haltestraat
De Lachende Zeerover - Badhuisplein
Laurel & Hardy Bar en Eetcafé - Haltestraat
Mimo Pizzeria - Haltestraat
Mollie & Co Restaurant - Verl. Haltestraat
NH Hotels- Burg. Van Alphenstraat
De Nieuwe Puur - Zeestraat
De Oude Halt Snackbar - Vondellaan
Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr 5
Taste of Texas - Haltestraat
Trattoria Vacirca catering - 06 144 487 20
Willams Pub - Haltestraat
Wokpalace - Zandvoortselaan
Zaras Grieks restaurant - Haltestraat
Zeemeermin Viskar - Boulevard Barnaart
 
 Mode en trends:
Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat
Bibi for Shoes - Kerkstraat
Confet’ti mode - Haltestraat
Van Dam Mode Magasin - Kerkstraat
Fancy Place Clothing - Thorbeckestraat
Lederpaleis - Kerkplein
NG New Man Casual Mode - Haltestraat
Sack Time - Kerkstraat
Heather Lingerie - Kerkstraat
Sea Optiek - Haltestraat
Slinger Optiek - Grote Krocht
Zandvoort Optiek - Kerkstraat

 Speciaalzaken:
Bloemen aan Zee - Haltestraat
Bruna - Grote Krocht
De Zeespiegel - Badhuisplein
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht
Kaashuis Tromp - Grote Krocht
Slagerij Horneman - Grote Krocht
Mecca Snoepgoed - Haltestraat
Shanna’s Shoe Repair -Grote Krocht
Slagerij Vreeburg - Haltestraat
 
 Verzorging en vrije tijd:
Bernard Coiffures - Schoolstraat
Boudoir Personal Styling - Zeestraat
Circuit park Zandvoort - 023 5740740
Foto Menno Gorter - Grote Krocht
Geerling Autoservice - Hogeweg
Holland Casino - Badhuisplein
KVSA Reisbureau - Corn. Slegerstraat
North Sea Piercing - Oranjestraat
OVM fotografie - 06 41328762
Toerkoop - Grote Krocht
TukTuk Company - 06 48111666 
Videotheek Videoland - Louis Davidsstraat
Waves Beach & Health Centre - 023 57 132 55
Zandvoorts Museum - Gasthuisplein
 
 Wonen en onderhoud:
De Bode woon accessoires - Kerkstraat
Comfort Zonwering - Zeestraat
Greeven Makelaardij - Louis Davidsstraat
Koene Cleaning Service - 06 14324444
Tuinderij van Kleeff - van Stolbergweg
Ed Onel Home Decoration - Grote Krocht
Plaids en Pillows - 023 571 50 84
Spolders BV Loodgieters - Voltastraat
Versteege Ijzerhandel - Pakveldstraat
IJzerhandel Zantv    oort - Swaluéstraat
Radio en TV Stiphout - Thorbeckestraat

Lijst van 
deelnemende 
bedrijven  
(in alfabetische volgorde)

Met uw 
ZandvoortPas 

bent u 
voordeliger uit!



��

Het	hele	Bruna	team
wenst	u	een	gelukkig	
en	gezond	2007!

Bruna Balkenende
Grote Krocht 18 • 2042 LW Zandvoort

Tel. 023 571 6033 • brunabalk@planet.nl

Wenst u een 
fantastisch 2007!

Burg. Engelbertsstraat 30, 2042 KN Zandvoort.
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531

E-mail: kittywillemse@planet.nl 

K. Willemse

Administratiekantoor

Wij danken iedereen 
voor het vertrouwen in 

ons en wensen u een 
voorspoedig 2007
www.slagerijhorneman.nl

Wij wensen u een 
gezond en

bloemrijk 2007

Wenst u een 
verlichtend 2007

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278

e-mail: hanswillemse@planet.nl

Dobey Zandvoort • Grote krocht 28
2042 LX Zandvoort • 023-5719345

Wij wensen u een
beestachtig 2007

Wenst iedereen 
de  beste wensen 

voor het nieuwe jaar
Bezoek ook onze hal in Haarlem

Geweerstraat 50-52, zijstraat Pijlslaan.

Kostverlorenstraat 121, Zandvoort
Telefoon: 023 57 168 41
E-mail: notarissen@zandvoort.knb.nl

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar!

ETOS Zaras Kaashuis Tromp

Snackbar Het Plein

Wenst u een gelukkig 2007

Swalüestraat 2,  Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl



Vervolg gemeentepublicatie week 52

Gemeente Zandvoort
Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen

Vervolg gemeentepublicatie week 52



Jaaroverzicht Mei
• Een drietal baldadige jongeren heeft kransen vernield bij het  

oorlogsmonument. Ze hebben spijt en worden doorgestuurd naar 
bureau Halt voor een alternatieve straf. 

• Op bevrijdingsdag schilderen Zandvoortse kinderen op het 
Raadhuisplein hun idee over het thema reizen. Marianne Rebel en 
Hilly Jansen beoordelen de kunstwerkjes.

• Kunstenares Hilly Jansen gaat het voormalige Dolfirama voortvarend 
aanpakken en beschildert de blinde muren met dolfijnen.

• Net zoals in 2005 ontvangt Zandvoort de Blauwe vlag. De vlag is 
een kwaliteitskeurmerk voor bezoekers uit binnen-en buitenland 
om aan te tonen dat het strand en zeewater schoon zijn. 

• Zandvoort hijst op 27 mei de nieuwe Europese kwaliteitsvlag  
‘Quality Coast’ en daarmee wordt tevens het nieuwe strandseizoen 
geopend.

• Van 20 tot 28 mei doet Zandvoort opnieuw actief mee aan de Week 
van de Zee. Het thema is dit jaar ‘Op reis langs de kust’. Negen  
dagen lang staat Nederland in het teken van zee, duinen en strand. 
Kustbewoners en -bezoekers genieten van vele leerzame, nuttige 
maar vooral ook leuke en inspirerende activiteiten.

• Op zondag 28 mei wordt het nieuwe Raadhuisplein officieel geopend 
met een grootse viering. Er zijn verschillende straattheateracts en 
de Dichter bij Zee Marco Termes verzorgt een voordracht uit eigen 
werk. Maar het meest aansprekende onderdeel uit het programma 
is de Sky Cage. Vanaf grote hoogte is het hele omliggende gebied 
te bekijken.

Juli
• Op 7 juli geeft burgemeester Van  

der Heijden het officiële start-
schot voor een Europese 
primeur. Acht TukTuks 
zullen deze zomer dag-
jesmensen en toeris-
ten van het station 
naar het strand en 
binnen Zandvoort 
op ludieke wijze ver-
voeren. 

• Ada Mol debuteert 
met gedichtenbundel 
ADAcadabra. Haar in-
spirator Wanda de Ruig-
Sieradzka heeft haar bundel 
ten doop gehouden.

• Vanuit de ideeënbus zijn 14 jongeren 
 geselecteerd. Zij willen meer speelvoorzieningen en plekken met 

onder andere een skatebaan.
• In juli heeft Zandvoort sportieve evenementen. Rintje Ritsma geeft 

het startschot voor de Zandvoortse wielerronde met grote namen 
in het deelnemersveld. De solexrace is weer terug en is een groot 
succes. De Zandvoortse kortebaandraverij is voor de 32e keer een 
fantastisch span-
nend evenement.

• Strandpachters zijn 
het spuugzat van 
de invasie van al-
lochtone jongeren 
en huren eigen be-
veiliging in. 

• Volgens weerman 
Marc Putto is juli de 
warmste kalender 
maand aller tijden 
geworden. 

2006

Augustus
• Meeuwenoverlast, in het centrum, houdt 

niet alle bewoners uit hun slaap maar 
zorgt voor enige discussie.

• Op 94-jarige leeftijd overlijdt oud-burge-
meester A. Nawijn in Amstelveen.

• Een zeer geslaagde editie van Jazz Behind 
The Beach trekt velen naar het centrum.

• Stortbuien treffen Zandvoort in het  
begin van de maand. De discussie over 
het Zandvoortse rioleringssysteem laait 
weer op.

• Actualiteiten rubriek NOVA zet Zandvoort 
negatief neer na getipt te zijn door  
oud-wethouder Michel Demmers. Met 
name de Middenboulevard moet het 
ontgelden.

• De Belgische zangeres Belle Perez pre-
senteert haar nieuwste CD en geeft een 
spetterend concert op het Badhuisplein.

�8 �9
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Januari 
• De nieuwjaarsreceptie op het raadhuis was druk en gezellig en werd 

door velen bijgewoond. Thomasvaer (Ype Brune) en Pieternel (Astrid 
v.d.Veld) gaven een ironische terugblik op het jaar 2005. Tevens riep 
burgemeester Van der Heijden de jongeren op om actief deel te 
nemen aan de gemeentepolitiek en wees op het belang van de 
Midden Boulevard en op samenwerking tussen de gemeenten in 
onze regio. 

• De Zandvoortse Courant introduceert de ZandvoortPas waarmee 
de pasbezitter aantrekkelijke aanbiedingen en kortingen krijgt bij 
de Zandvoortse ondernemers. 

• Nieuwjaarsduik is voor het eerst bij 
strandpaviljoen Take Five in plaats 
van bij de Rotonde. Er waren meer 
dan 3000 toeschouwers en 400 
zwemmers aanwezig.

• Op 1 januari is de Protestantse 
kerk officieel een feit. Tijdens 
een korte kerkdienst wordt dit 
bezegeld.

• Victor Bol, initiatiefnemer van 
o.a. Strandactief, is uitgekozen 
tot Zandvoorter van het jaar 
2005. Dit evenement is geor-
ganiseerd door de Zandvoortse 
Courant.

• De Middenboulevard komt uitvoerig 
aan bod tijdens de raadsvergadering van 
31 januari. Gemeente Zandvoort houdt rekening m e t 
een overvolle publieke tribune. Om iedereen in staat te stellen het 
debat goed te kunnen volgen is in de raadszaal een camera opge-
hangen. Geluid en project zijn te horen en te zien in de hal van het 
Raadhuis.

Februari
• Burgemeester Van der Heijden start het nieuwe raads-

jaar met een nieuwjaarsrede. Hij betoogt daarin dat het 
verstandig is de raadsperiode te verlengen tot zes jaar. 

• De veel omstreden stationslift is eindelijk klaar. Bep 
Nieuwenburg verricht de opening en neemt de lift  
meteen in gebruik. De Zandvoortse gemeente heeft 

€570.000 bijgedragen en Pro Rail betaalt €150.000.
• Wethouder Hans Hogendoorn maakt bekend dat de  

intercity Amsterdam-Zandvoort definitief een feit is als de 
nieuwe dienstregelingen eind 2006 worden ingevoerd.

• Mevrouw W. Hilbers opent naast gebouw Pluspunt aan 
de Flemingstraat het Theo Hilberspad, dat vernoemd is 
naar haar overleden echtgenoot.

• Afafa kickboxer Leroy Kaestner (pupil van P. Koopman) 
wordt Nederlands kampioen.

• De politieke avond ‘superpolitics’ in café Neuf is een groot 
succes. De bedoeling van de organisatie is om de jonge-
ren van Zandvoort wat wijzer te maken over de politieke 
gebeurtenissen.

• De zeehond die is aangespoeld bij Skyline heeft het niet 
gered.

Maart
• De PvdA organiseert een ge-

zamenlijke verkiezingsdag 
waar 7 politieke partijen 
zich presenteren in het 
Gemeenschapshuis.

• Zandvoort zet zich in om 
sportief bezig zijn. Ruim 
honderd 55-plussers heb-
ben gekeken hoe fit ze wel 
of niet zijn. De uitgebreide 
fittest is de start voor een 
nieuw sport- en beweegproject en 
wordt door de gemeente Zandvoort 
aan haar inwoners aangeboden. 

• Bij jaarrondtoerisme hoort altijd schoon strand te zijn. Dat is de 
mening van het CDA, lokale radio ZFM, ZRB en hotel Hoogland. Zij 
organiseren gezamenlijk een grondige strandschoonmaak.

• De Middenboulevard heeft een ware aardverschuiving veroorzaakt 
tijdens de gemeentelijke raadsverkiezingen. Twee partijen (VVD en 
OPZ) komen op 7 maart als winnaars uit de strijd. Veel belangstel-
lenden zijn in gebouw de Krocht daarvan getuige.

• De tweede fase van de grote ‘verbouwing’ van de Boulevard Barnaart 
nadert zijn voltooiing. Als de weersomstandigheden gunstig blijven 
verwacht de aannemer dat de rijbaan snel opengesteld kan worden. 
Automobilisten kunnen dan weer gewoon rechtdoor rijden, zonder 
de omleiding, die naar de busbaan leidt.

• Donderdag 16 maart is het eerste whoZnext-team in de Gemeente 
Zandvoort van start gegaan: zeven enthousiaste leerlingen van het 
Wim Gertenbach College hebben zich opgegeven voor het project 
WhoZnext.

April
• Oud-wethouder Van Caspel, aangesteld als informateur, heeft zijn huiswerk goed 

gemaakt en is klaar met zijn ‘leuke’ klus. Er wordt een coalitie gevormd van VVD, OPZ 
en PvdA.

• De namen van de nieuwe wethoudersploeg zijn bekend: de heren Tates (VVD), Toonen 
(PvdA) en Bierman (namens OPZ). Het nieuwe college treedt op 18 april aan. Hoe de 
portefeuilleverdeling er uit gaat zien, is nog niet bekend.

• Het gemeentelijke monument de watertoren is verkocht. Met de ondertekening 
sluiten de kopers en de gemeente een lang en intensief traject af, met veel juridisch 
gebakkelei. De komende periode gaan de nieuwe eigenaren plannen ontwikkelen 
voor de toren. Een uitvoering in mozaïek zal het zeker niet worden, zoals de 1 april 
grap van BKZ ons wilde laten geloven.

• Op 15 april was het een drukte van belang op de remise van de Gemeente Zandvoort. 
Veel inwoners hebben dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis 
compost af te halen. In totaal zijn ruim 2000 zakken weggegeven.

• Zes Zandvoortse inwoners ontvangen een Koninklijke Onderscheiding. Het zijn 
de heren Th. Ockersen, H. Lemmens, J. Kerkman, W.J.M. Woerde, H. Heldoorn en  
JC. Spenkeling.

• Koninginnedag is dit jaar op 29 april gevierd. De Stichting Viering Nationale 
Feestdagen Zandvoort heeft voor Koninginnedag én Bevrijdingsdag 2006 een uit-
gebreid programma samengesteld. Arlan Berg heeft als bijzonder evenement de 
zeepkistenrace uit de mottenballen gehaald, wat een groot succes is geworden.

Juni
• De bekende oriëntatiepalen voor verdwaalde kinderen met de Dick Bruna-tekeningen zijn weer 

geplaatst. Elf palen zijn voorzien van gedichten van de Dichter bij Zee Marco Termes en tekeningen 
van Hans van Pelt. 

• De nieuwe bomen die vervangen worden voor de platanen bij de Zandvoortselaan (onder de bomen) 
wordt de Christusdoorn en wel de doornloze variant, te weten de Triancanthos Skyline. 

• • Op 13 juni stopt Ingrid de Leeuw 
SP met haar raadslidmaatschap in 
Zandvoort. Als reden geeft ze op haar 
plotselinge verhuizing naar Limburg. 
Willem Paap neemt de SP fakkel over.

• Vrijdagavond 23 juni heeft Nederlands’ 
meest succesvolle concertpianist Wibi 
Soerjadi, een exclusief concert in de 
Protestantse Kerk aan het Kerkplein ge-
geven.

• Het bronzen beeld van Mark Sjerps welke 
geplaatst zou worden op de boulevard 
Paulus Loot krijgt veel tegenwerking van 
enkele bewoners.

• Het priesterjubileum van Dick Duijves 
wordt op grootse wijze gevierd in de 
Agatha kerk. Het kerkenbestuur heeft Duijves een bronzen Engel aangeboden. 

• De gemoederen liepen hoog op tijdens de inloopavond op 29 juni, waar zo’n 50 bewoners van 
het Midden boulevardgebied hun stem lieten horen tijdens de voorontwerpbestemmingsplan 
van het nieuwe college. De bewoners vinden dat het gehele proces van het Middenboulevard 
anders en dus beter kon en dat de gemeente duidelijker had moeten zijn. Ook begrijpen de 
bewoners de haast van dit project niet.

• 
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Het magische getal 100

Waaraan denk je bij het getal 100? Deze vraag werd op de 
redactie gesteld omdat de 100ste krant een dezer dagen uit 
zou komen. Geen idee, want ik heb niet zoveel met het getal 
te maken. Of je moet net een bekeuring hebben ontvangen 
voor te hard rijden en dan is 100 plotseling een magisch ge-
tal geworden. Verder kan je 100 jaar worden of samen 50+50 
dan kom je ook op 100. Al deze opties hebben geen betrekking 
op mij en ik moest goed achter me oren krabbelen om iets te 
verzinnen.

1906-2006
Na lang denken kom ik tot de 
conclusie dat het huis waarin ik 
al jaren met veel plezier woon, 
namelijk Haarlemmerstraat 
18, dit jaar 100 jaar bestaat. 
Het huis is in 1906 met nog 
3 andere huizen in een blokje 
gebouwd en samen vormen 
ze een eenheid in de straat. De 
meeste huizen in onze straat 
zijn in villavorm gebouwd en 
hebben veelal waranda’s wat 
de straat een zekere uitstraling 
geeft. De architect van de vier 
woonhuizen was aannemer 
Slagveld en voormalig wethou-
der. De namen van de vier wo-
ningen waren vernoemd naar 
bloemen.De naam van num-
mer 18 was Primula en nummer 
12 kreeg de naam Narcis. Hoe 
de twee andere woningen wer-
den genoemd is onbekend. De 

namen staan ook niet meer op 
de huizen. Op de blauwdruk (op 
zich al een juweeltje) is het ont-
werp goed te zien. Beneden een 
kleine serre met, toen heel nor-
maal, een kamer ensuite plus 
schuifdeuren in het midden en 
aan de zijkanten hoge kasten. Er 
was verder een kelderkast met 
kelder, een toilet en een keuken 
met een hoge schoorsteen voor 
het fornuis. Boven waren twee 
grote slaapkamers en verder in 
de achtertuin een bergplaats, 
een pomp plus keukentje en 
natuurlijk een beerput in de 
tuin. Zoals gebruikelijk in die 
tijd werden de huizen in de zo-
mermaanden verhuurd. 

Eigenaren
Wie er allemaal in het huis ge-
woond hebben is niet terug te 
vinden. Toevallig is mij bekend 

100 keer 28 december
Wie in Mexico op 28 december iets leent, hoeft dit niet meer 
terug te geven. Deze datum is een soort equivalent van het Eu-
ropese 1 april, en mensen proberen dan ook zoveel mogelijk te 
lenen van elkaar, zonder dat de ander het in de gaten heeft.

Wat gebeurde er de afgelopen 100 jaar nog meer op een 
28 december?

1908 - Feit: In Messina, Italië vallen door een aardbeving en 
een tsunami meer dan 100.000 doden.

1911 - Geboren: Wil van Beveren, Nederlands atleet.
1925 - Geboren: Piet Kamerman, Nederlands acteur.
1925 - Geboren: Hildegard Knef, zangeres en actrice (overleden 

2002).
1937 - Overleden: Maurice Ravel (62), 

Frans componist.
1947 - Overleden: Victor Emmanuel 

III (78), Italiaans koning.
1950 - Feit: Het Nationaal park Peak 

District wordt het eerste 
natuurpark in het Verenigd 
Koninkrijk.

1954 - Geboren: Denzel Washington, 
Amerikaans acteur.

1970 - Geboren: Brenda Schultz-
McCarthy, Nederlands ten-
nisster.

1972 - Geboren: Patrick Rafter, Australisch tennisser.
1973 - Geboren: Ids Postma, Nederlands schaatser.
1976 - Overleden: Freddie King (42), Amerikaans bluesgitarist 

en zanger.
1981 - Feit: De eerste reageerbuisbaby in de Verenigde Staten 

wordt geboren.
1981 - Geboren: Khalid Boulahrouz, Marokkaans-Nederlands 

voetballer.
1983 - Overleden: Dennis Wilson (39), Amerikaans drummer 

van the Beach Boys.
1984 - Overleden: Sam Peckinpah (59), Amerikaans cineast.
2004  - Overleden: Susan Sontag (71), Amerikaans schrijfster.

28 december 2006: NUMMER 100 VAN DE ZANDVOORTSE  
     COURANT ZIET HET LEVENSLICHT!

Joop van Nes jr.

Weerextremen in de afgelopen 100 jaar op 28 december

Hildegard Knef

1908 - Laagste etmaalgemiddelde temperatuur: -10,1 C
1908 - Laagste minimumtemperatuur: -13,7 C
1945 - Hoogste uurgemiddelde windsnelheid: 23,1 m/s
1992 - Langste zonneschijnduur: 6,7 uur
1994 - Hoogste etmaalgemiddelde temperatuur: 12,5 C
1994 - Hoogste maximumtemperatuur: 14 C
1996 - Laagste etmaalgemiddelde relatieve vochtigheid: 68 %
2003 - Langste neerslagduur: 12,5 uur
2003 - Hoogste etmaalsom van de neerslag: 27 mm

2�

dat de familie Crabbendam (va-
der Crabbendam was onderwij-
zer op de Mariaschool) met veel 
genoegen van 1955 tot 1963 er 
gewoond hebben. Daarna zijn 
de huizen nummer 18 en 16 door 
de heer Visser samengevoegd 
tot hotel de Instuijf, waarbij het 
karakter van de oorspronkelijke 
bebouwing jammer genoeg is 
veranderd. Wat niet veranderd 
is, is de verkeersoverlast. In 
1908 vragen 41 bewoners en 
tijdelijke bewoners om maat-
regelen te nemen voor het te 
snel rijden met motorrijtuigen 
en rijwielen. In 1925 ligt er een 
brief van de bewoners aan de 
gemeenteraad, met de klacht 
dat het toenemende verkeer 
met zware vrachtwagens zeer 
hinderlijk is. De overlast is dus-
danig dat alles wat niet vast 
staat bij het passeren van de 
automobielen, rammelt en trilt. 
Men verzoekt een maximale 
snelheid tot 7 km(!) per uur en 
alleen vrachtwagens op lucht-
banden mogen door de straat. 
De overlast is na 100 jaar niet 
zoveel veranderd. Ondanks dat 
wonen wij nog steeds met veel 
plezier in een 100 jarig monu-
ment. 

Nel Kerkman

100
Eén is niks, een rechtop streepje. Ben je 1, begin je nét.
Praten, lopen, lachen, huilen, je eerste stapje neer gezet.

Zet twee nullen achter het streepje, 100 is het kengetal.
Heerlijk, om zo oud te worden. ‘t Staat in de krant, hé zag je 
het al?

Honderd keer kreeg je het krantje, zo maar gratis in de bus.
Voor de redactie en correspondenten, wekelijks een flinke 
klus.

Twee jaar bellen, mailen zwoegen. Soms een foutje hier of daar.
Maar na al die jaren hebben we het toch maar voor elkaar!

Honderd keer een krant te maken: gefeliciteerd, we gaan 
vooruit.
Peter, Gillis, medewerkers heffen het glas op tot besluit.

Nu nog maar wat jaartjes doorgaan, nou dat lijkt een goed idee.
Hopelijk werken we met zijn allen gezond en wel nog jaren 
mee!!

Lienke Brugman

Jaaroverzicht2006
September 

• Burgemeester Rob van der Heijden moet wegens ziekte verstek laten 
gaan bij de raadsvergadering. Pim Kuijken vervangt hem als interim 
voorzitter.

• Wethouder Wilfred Tates weigert tijdens de vergadering van de com-
missie Projecten & Thema’s, verder te vergaderen. Het kost voorzitter 
Fred Kroonsberg (PVDA) de kop. Hij maakt plaats voor partijgenoot 
Nico Stammis.

• Vrijwillige brandweerman Harry Terpstra stopt na 43 jaar en wordt 
koninklijk onderscheiden.

• De Zandvoortse A1 Courant ziet het daglicht in een oplage van 25.000 
stuks. In de aanloop naar de A1GP informeren wij de Zandvoorters 
en hun gasten op allerlei vlakken.

Oktober
• De A1GP wordt een daverend succes. Meer dan 

125.000 bezoekers passeren de kassa’s van 
Circuit Park Zandvoort.

• Het college is van mening dat de subsi-
die voor Classic Concerts drastisch om-
laag moet. De commissie Planning & 
Control is het daar gelukkig niet mee 
eens.

• De nominaties voor de Zandvoorter 
van het Jaar 2006 worden bekend 
gemaakt.

• Commissaris van de Koningin Harry 
Borghouts was er snel uit. Hester 
Maij wordt de waarnemend bur-
gemeester van Zandvoort nu bur-
gemeester Rob van der Heijden voor 
langere tijd zich ziek moet melden. 

November
• De raad besluit de ontwikkeling van de polen van het 

Middenboulevardgebied te versnellen. Het middenstuk wordt op 
de lange baan geschoven.

• Op de dag dat Sinterklaas arriveert op het Zandvoortse strand, re-
gent het vrijwel de gehele dag. Het weerhoudt honderden kinderen 
en hun ouders er gelukkig niet van om de Sint en zijn Pieten te 
verwelkomen.

• Mede door het zachte weer wordt de Winter Feestmarkt een dave-
rend succes die door minimaal 10.000 bezoekers is bezocht.

• Michael van Praag houdt, vanwege commerciële belangen, het 
raadswerk voor gezien. Hij wordt opgevolgd door Fred Henrion 
Verpoorten.

Vervolg

December
• De terugbetaling/niet innen van de baatbelasting, zorgt ervoor dat het college een 

gevoelige tik op de vingers krijgt. Wethouder Toonen krijgt te verstaan dat zo een 
fout niet meer voor mag komen.

• Ook Zandvoort kan er niet onderuit: de invoering van de WMO houdt menigeen 
bezig in politiek en ambtelijk Zandvoort. In een interview geeft wethouder Toonen 
het ambtelijk apparaat een grote pluim. Binnen vier weken hebben zij, in het kader 
van de WMO, de Zandvoorters die op huishoudelijk hulp zijn aangewezen, in kaart 
gebracht en persoonlijk benaderd.

• Op 28 december komt de Zandvoortse Courant met editie nummer 100, een mijlpaal 
is bereikt.
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Wisselende prestaties sportclubs

Basketbal
De heren van The Lions maakten 
na de promotie van vorig seizoen 
een uitstekende start in de rayon 
1e klasse. Zo werd de kampioen 
van de 2e klasse van vorig jaar 
Volendam ruim verslagen. Na de 
goede start ging het in decem-
ber steeds moeilijker. Een plaats 
in de middenmoot moet echter 
behouden kunnen blijven.

Ook de dames begonnen goed. 
Langdurige blessures van stam-
speelster als Sabine Dijkstra en 
Marinela Pranic maakten het 
noodzakeljk om jonge speel-
sters in te zetten. Het jaar 2006 
werd afgesloten met een prima 
overwinning op Zeemacht. Voor 
de dames is er een plaats in de 
subtop.

Handbal
De handbalsters van ZSC hebben 
het in de 1e klasse van de veld-
competitie moeilijk. Extra handi-
cap was dat alle wedstrijden in 
de eerste helft van het seizoen 

uitgespeeld moesten worden 
omdat het veld op Duintjesveld 
gerenoveerd werd. Mogelijk 
dat de voorlaatste plaats in de 
tweede helft van het seizoen 
verlaten kan worden. Er worden 
dan hoofdzakelijk thuiswedstrij-
den gespeeld. In de zaal gaat het 
heel wat beter, de dames zijn na 
zes wedstrijden nog ongeslagen 
en hebben de naaste concur-
renten TOP/DSS 3 al een keer 
verslagen. Een kampioenschap 
is mogelijk.

Hockey
Net als vorig seizoen behoren de 
hockeydames van ZHC niet tot 
de toppers. Toch wordt er beter 
gepresteerd dan vorig seizoen. 
De zes punten werden behaald 
na een aantal uitstekende wed-
strijden, waarin vooral de inzet 
het belangrijkste wapen was. 
Met een goede mix van oudere 
en jongere spelers kunnen er 
na de winterstop mogelijk nog 
een paar wedstrijden gewon-
nen worden.

Seizoen	2006	/	2007

De Zandvoortse sportclubs opereren in het lopende seizoen 
2006/2007 met wisselend succes. Alleen de zaterdagvoetbal-
lers van SV Zandvoort en de handbaldames van ZSC in de zaal-
competitie zijn titelkandidaten. 

Voetbal
Het zaterdagelftal van de SV 
Zandvoort, dat vorig seizoen 
nog alle zeilen bij moest zetten 
om niet te degraderen, is in de 
2e klasse A de verrassing van 
het seizoen. De mannen van 
trainer Piet Keur verloren de al-
lereerste wedstrijd tegen HCSC 
in Den Helder, de belangrijkste 
concurrent in de titelstrijd. 
Helaas is het de laatste weken 
stil rond het team omdat een 
aantal wedstrijden werden af-
gelast. De streekderby’s tegen 
Kennemerland en EDO lever-
den nederlagen op. Ondanks 
deze tegenslagen staat SV 
Zandvoort nog steeds aan kop. 

Het zondagelftal heeft het 
moeilijk in de 4e klasse D. Het 
jonge elftal kon zich aanvan-
kelijk handhaven in de mid-
denmoot, maar ondervond de 
laatste weken veel tegensla-
gen. Ook de laatste wedstrijd 
tegen het tot dan toe over-
winningloze DIOS ging op het 
kunstgras in Nieuw Vennep ver-
loren. Mogelijk dat het herstel 
in de tweede helft van het sei-
zoen intreedt zodat de plaats 
in de 4e klasse behouden kan 
blijven. 

Hockeyclinic op Kampong 
gewonnen door ZHC

De clinic werd vorige week 
woensdag gegeven door de 
spelers van heren 1 en dames 1 
van Kampong, beide uitkomend 
in de landelijke Hoodfklasse. 
Er werd twee uur lang volop 
getraind, gespeeld en allerlei 
trucjes geoefend. Na afloop 
konden de 60 prijswinnaars 

nog volop handtekeningen 
verzamelen van de topspelers 
en -speelsters.

Het was een fantastische er-
varing die niet snel zal worden 
vergeten, volgend jaar zullen 
de ZHC’ers zeker weer hun best 
doen met de Grote Clubactie!

Hockey

De Zandvoortse Hockeyclub (ZHC) heeft deelgenomen aan de 
jaarlijkse Grote Clubactie. De zes best verkopende hockeyclubs 
van Nederland hebben een Hockeyclinic bij hockeyclub Kam-
pong gewonnen. Een van deze zes clubs was ZHC, die de zes 
jeugdspelers met de meestverkochte loten naar de Utrechtse 
club liet afreizen.

V.l.n.r.: Sam Stalenberg, Rosanne Hilbers, Quinty van Duijn, Mitch van Veen,  
Melanie Storm en Merijn Goezinne

Nieuwjaarsrace eerste race 2007

Het veld bestaat uit alle beken-
de toerwagens in de klassen 
+2000cc, -2000cc, BMW en de 
klasse -2000cc Diesel. Maximaal 
kunnen er 59 auto’s deelnemen, 
met per wagen meerdere rij-
ders. De deelnemende equipes 
moeten minimaal drie pitstops 
maken. In deze drie pitstops 
moeten rijders- en bandenwis-
sels plaatsvinden en moet er 
brandstof worden aangevuld. 
De start is om 12.00 en de race 
gaat over 4 uur.

Nieuwtjes
Naast de nieuwjaarsrace zijn 

er ook andere nieuwtjes te 
melden vanaf het Circuit 
Park Zandvoort. Volgend jaar 
komt er een nieuwe Clio Cup 
die wederom de Dunlop Sport 
Maxx Clio Cup gaat heten. Er 
komen races van 45 minuten 
en races over 12 ronden. De 
belangstelling is groot, maar 
het is nog niet bekend wie in 
deze raceklasse gaan rijden. 

Hetzelfde geldt ook voor de 
Suzuki Swift Cup: een instap-
klasse voor vooral de jongere 
generatie rijders. Vanaf 15 jaar 
en ouder zal deze klasse open 

Autosport

Traditiegetrouw start het Circuit Park Zandvoort het nieuwe 
racejaar met de Nieuwjaarsrace. Deze race die meetelt voor 
het Winter Endurance Kampioenschap (WEK) heeft een start-
veld, waarbij een aantal mooie GT wagens als een Porsche GT3 
en een Marcos Mantis valt te bewonderen. De toegang is gra-
tis voor het gehele terrein.

staan. De organisatie zal het 
niet toestaan dat bijvoorbeeld 
een gerenommeerde rijder uit 
een andere klasse mee gaat 
doen. 

Kalender
Een deel van de Nationale 
Racekalender is voorlopig 
bekend. Op 7 en 9 april be-
gint het met de traditionele 
Paasraces, dan volgen op 26 
en 28 mei de Pinksterraces, 
op 1 en 2 september de Trophy 
of the Dunes en op 20 en 21 
oktober de afsluiting met de 
Finaleraces. Voorlopig staat 
het weekend van de DTM ge-
pland op 27, 28 en 29 juli. Een 
datum voor de BP Ultimate 
Masters is er nog niet, maar 
het A1GP weekend daar tegen 
over staat voorlopig gepland 
voor het laatste weekend van 
september.

 Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte  
houden van alles wat in Zandvoort leeft.  

De adverteerders in de krant van deze week zijn: 

De adverteerders van deze week

(In alfabetische volgorde)
 Accountantskantoor Huppelschoten
Administratiekantoor K. Willemse
Albatros
Asian Delights
Auto Strijder
Autobedrijf Zandvoort
Bertram & Brood
Bloemen aan Zee
Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs
Boudewijn’s Visservice
Bruna
Café Koper
Café Oomstee
Cense en van Lingen
Circus Zandvoort
CNG Groep
Danzee
De Bode
De Haar Koning
De Lamstrael
De Zeespiegel
Del Mar, Café Restaurant
Dobey Zandvoort
Gemeente Zandvoort
Hairstudio Serenay

IJzerhandel Zantvoort
Kaashuis Tromp
Kippetrap
Kroon Mode
Meijershof, Restaurant
NG New man Casual
P. van Kleeff
Parfumerie Moerenburg
Pedicure Weldaad
Pluspunt
Shanna’s Shoe Repair 
& Leatherwear
SKiP St.Kdv. Pippeloentje-Pluk
Slagerij Marcel Horneman
Snackbar Het Plein
Star Travel Reisburo
Studio Total Care/Skin Essentials
Take Five
Toko Bintang
Van der Valk & Swart notarissen
Van Vessem & Le Patichou
Wapen van Zandvoort
Willemse Elektrotechniek
Zandvoort Optiek
Zandvoortse Bomschuit Bouwclub
Zaras, Café Restaurant

Het bestuur van de 
Zandvoortse 
Bomschuit 
Bouwclub,

wenst  leden, donateurs en 
belangstellenden, 

een  goed 2007 toe.

Studio Total Care en 
Skin Essentials 

wensen u een 
goed geknipt, verzorgd en 

stralend 2007

Potgieterstraat 24 – 2041 PC Zandvoort
Studio Total Care: 023-5719633
Skin Essentials: 023-5712440 

Feikje, Laura en Sheila

Michèle Tel.: 06 - 49134921

Wenst u 
een gezond en 

een geknipt 
2007 toe.

Bloemen aan zee De Zeespiegel Pedicure Weldaad

NG New Man Casual

Haltestraat 37a - Tel. 023 571 58 10

Hele maand december:
20% korting

 op de gehele wintercollectie
en wintersportkleding

Maten t/m XXXL + XXXXL

SKiP wenst iedereen
een Beren-goed 2007

SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk)

Toko Bintang, 
Indonesisch specialiteiten 

Restaurant
en catering bedrijf

7 dagen per week geopend 
van 13.00 – 22.00 uur

Haltestraat 34, 2042 LN, Zandvoort
Tel.: 023-5712800

Wenst u een 
goedlopend 2007!

Tevens willen wij u hartelijk bedanken voor het 
vertrouwen dat u ons al schenkt.

Grote Krocht 23 - 2042 LT Zandvoort
Tel.: 023-57 35 002 - Ma 13.00-18.00 

di t/m vrij 8.30-18.00 za 8.30-17.00 uur

 

Daarom krijgt  
u nu

30, 40 tot 50% 
korting
op onze 

dameskleding!

Haltestraat 55
2042 LL Zandvoort
Tel. 023 571 28 39

KROON 
MODE
Gaat binnenkort 

verbouwen

Wij hebben 
ruimte nodig

Tevens wensen 
wij iedereen

een gezond en 
gelukkig 2007

HAIRSTUDIO 
SERENAY
Wenst u een 
goed gekapt 

2007

Tolweg 20, 2042 EL Zandvoort
Tel.: 023-5712231 

Wij wensen u 
een gelukkig nieuwjaar!
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 DORPSPLEIN 1 ZANDVOORT

• Goed onderhouden woning gelegen midden in het
karakteristieke en gezellige centrum van Zandvoort

• 4 slaapkamers, werkkamer en moderne badkamer
• Voorzien van originele details zoals paneeldeuren,
glas in lood en plafonds met sierlijsten

• Vrijwel geheel v.v. dubbele beglazing en hardhouten kozijnen
• Woonoppervlakte ca. 138 m2

Vraagprijs: € 299.000,-

 KROMBOOMSVELD 64 ZANDVOORT

• Fraai afgewerkte tussenwoning met tuin op het zuiden, 
achterom en geen directe overburen.

• Moderne woonkeuken, badkamer en 4 slaapkamers
• Mooi aangelegde achtertuin met veranda
• Deze woning kunt u zo betrekken!
• In 5 minuten op het strand, station of in het centrum
• Woonoppervlak ca. 125 m2

Vraagprijs: € 389.000,-

 SWALUESTRAAT 29-A ZANDVOORT  

• Op de 2e  en tevens hoogste verdieping gelegen,
modern 3-kamerappartement (thans 2 kamers)

• Kleinschalig nieuwbouw complex in het centrum gelegen 
genaamd “Prinsenhof Résidence”

• Ruime woonkamer, moderne keuken en badkamer 
• Voorzien van lift, inpandige berging en parkeerkelder 
• Woonoppervlakte 65 m2 (excl. balkon)

Vraagprijs: € 269.000,-

Vraagprijs: € 279.000,-

 WITTEVELD 59 ZANDVOORT

• In kindvriendelijke omgeving, nabij uitvalswegen en
strand gelegen ruime tussenwoning met erker

• Moderne keuken v.v. Siemens apparatuur, 4 slaapkamers
• Achtertuin met houten schuur en achterom
• Parkeren op eigen terrein
• In 2005 gehele buitenzijde geschilderd 
• Woonoppervlakte ca. 120 m2

Vraagprijs: € 375.000,-

 TJERK HIDDESSTRAAT 2/4 ZANDVOORT

• Zeer stijlvol verbouwd 4-kamerhoekappartement
met rondom uitzicht op zee!

• Er is gebruik gemaakt van luxe, duurzame design materialen
• Luxe open woonkeuken, sfeervolle  woonkamer v.v. 
• openhaard, 2 slaapkamers en een luxe badkamer 
• Het gehele appartement is v.v. een notenhouten vloer
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

Vraagprijs € 299.000,- & € 30.000,- (garage)

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

in Zandvoort & Haarlem
(minimale huurperiode 1 jaar)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Johan van Strien 023-57 32 880

KAMERS TE HUUR

Voor meer informatie kijk op www.cvl.nu of bel
Telefoon: (023) 5 715 715

gelegen aan de Van 
Galenstraat te Zandvoort
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Johan van Strien 023-57 32 880

GARAGEBOXEN TE HUUR

CVL_Adv_ZC0652.indd   1 20-12-2006   13:18:52
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